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ÖNSÖZ

Türk-İslâm Edebiyatı’nda manzum du'ânâmeler büyük bir yekûn oluşturmuş ve bu 

eserlerin birçoğu incelenmiştir. Biz ise çalışmamızda bu du'ânâmelerin mensur olanlarını 

incelemeyi amaç edindik.

Bu amaç doğrultusunda, 19.yy’ın âlim, şâir, müftü, müfessir, müderris, mutasavvıf 

gibi birçok vasfa sahip bir şahsiyeti olan Mehmed Fevzi Efendi’nin Mevhibetü’l-Vehhâb f i  

Tâbîrâti ’l-Elkâb ve Münâcât-ı Rabbi’l-Erbâb isimli du'â risâlesini incelemeye çalıştık.

Tezimizin Giriş Kısmında “Kur’ân-ı Kerîm’de, Hadislerde ve Türk-İslâm 

Edebiyatı’nda Du'â” konusunda kısaca bilgi verdik.

Üç bölümden oluşan çalışamamızın ilk bölümünde müellifimiz Mehmed Fevzi 

Efendi’nin hayatı, ilmî ve edebî şahsiyeti ile eserlerini muhterem danışman hocam Mustafa 

Uzun’un Mehmed Fevzi Efendi, Hayatı, Eserleri ve Dini Mesnevileri isimli eserinden 

büyük oranda- faydalanarak aktarmaya çalıştık. Müellifimizin eserlerinden bazı manzum 

örneklere de yer verdik.

İkinci bölümde Mevhibetü’l-Vehhâb'’ı şekil, dil ve muhtevâ husûsiyetleri 

bakımından inceledik ve du'â metinlerinde yer alan âyet ve hadisleri açıkladık.

Üçüncü bölümde Mevhibetü’l-Vehhâb’ın transkripsiyonlu metnini verdik. Metnin 

baş kısmına ayrıntılı bir fihrist ekleyerek, metinde geçen âyet ve hadisleri altı çizgili, 

beyitleri ise italik yazdık ve dipnotlarda gerekli îzahları yaptık.

Sonuç bölümünde ise elde ettiğimiz bilgileri değerlendirerek, bu bilgiler 

doğrultusunda metnimizin benzerleri ile mukayesesi sonucunda görebildiğimiz 

ayrıcalıklarına değinmeye çalıştık. Son olarak risâlenin tıbkı basımına yer verdik.
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METNİN AKTARILMASINDA İZLENEN YOL

1. Transkripsiyon için esas alınan nüsha, “Marmara Üniversitesi İlâhiyat

Fakültesi Kütüphânesi” “Hakses 15” numaralı, 28. baskı olan nüshadır. Sayfa

numaraları satırların sol tarafında “[ ]” içinde, satır numaraları ise “ şeklinde üst çift

çizgi içinde gösterilmiştir.

2. Farsça edat ve ön ekleri eklendikleri kelimelerden kısa çizgi ( - ) ile ayrı 

yazılmıştır. “dü-cihân, bî-dâd, nâ-şâd, bâ-felâh” gibi.

3. Birleşik ve türemiş iki kelime arasına çizgi ( - ) konmuştur. “çâr-erkân, nusret- 

gerde, malârif-vâye, pür-nûr, rahmet-feşân” gibi.

4. Farsça ikili tekrarların yazımında, tekrarlanan kelimeler arasındaki ek veyâ 

edatlar kısa çizgi ( - ) arasına yazılmıştır. “dem-be-dem, çâk-ender-çâk, zîr-ender-zîr” 

gibi.

5. Metinde geçen özel isimlerin ve el-Esmâü’l-hüsnâ’nın baş harfleri büyük 

yazılmış, bunların sonuna gelen ekler kesme işâretiyle ayrılmıştır.

6. Metne tarafımızdan yapılan müdâhaleler dipnotta belirtilmiştir.

7. Türkçe kelimelerde transkripsiyon uygulanmamıştır.

8. Farsça yapım ekleri sonuna geldikleri kelimeye bitişik yazılmamış, çizgi ( - ) 

ile ayrı yazılmışlardır. “tavâf-gâh, dest-gîr, şerm-sâr, gird-gâr, bed-hâh, haber-dâr” gibi.

9. Arapça’da “Allah” kelimesinin muzâfun ileyh olduğu durumlarda “lâm”lar “ ’ 

” işâreti ile ayrı yazılmıştır. “bi’smi’llâh, rasûli’llâh” gibi.

10. Âmin denilecek yerlere tarfımızdan “ ♦” işâreti konmuştur.
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11. Atıf vâvları duruma göre “u, ü, vü” olarak yazılmıştır.

12. Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun sesler Ââ, Îî, Üü şeklinde yazılmıştır.

13. Metin içinde geçen tashihler “ [ ]” şeklinde gösterilmiştir.

14. Metin içinde geçen âyetler ve hadisler altı çizili, beyitler ise italik yazılmış 

ve dipnotta açıklamalar yapılmıştır.

15. Metnin harekeli olması sebebiyle metne sadık kalınmıştır.

16. Metnin asıl fihristinden sonra, du'âların yerlerinin tespitinin daha kolay 

bulunabilmesi düşüncesiyle tarafımızdan ayrıntılı bir fihrist eklenmiştir.
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g ir iş

D U (A

Dulâ ( ); lügâtte Allah’tan hayır dileme, dulâ için düzenlenmiş ve

söylenen ibare, doğrudan doğruya kutsal varlıklara çevrilen sözlü dinsel âyin,1 

çağırmak, seslenmek, yardım istemek, dünya işleri ile ilgili yaratandan bir talep ve 

niyazda bulunmak2 gibi anlamlara gelir.

Dînî bir terim olarak; Kur’ân-ı Kerîm’in ifâdesiyle “Kulluğunuz ve niyazınız 

olmasa Allah size ne diye değer versin”3, âyetinde ifâde buyurulduğu gibi insana değer 

kazandıran bir olgu, hadîs-i şeriflere göre; hem kulluğun özü4 hem de bir ibâdet5, kulun 

lacz ve zaafını, fakr ve ihtiyâcını bilip, her şeye gücü yeten, her istediğini verebilecek 

olan Allah’a el açıp yalvarması, halini arz etmesi, isteklerini bildirmesidir.6

K U R ’Â N -I K E R ÎM ’D E VE H A D İSL ER D E D U (Â

Kur’ân-ı Kerîm’de 200 kadar âyet doğrudan dulâ ile ilgilidir. Bu âyetlerde 

du'ânın önemi vurgulanmış, dulâ etmek emredilmiş, nasıl duâ edileceği öğretilmiş ve 

dulâ örnekleri verilmiştir. Bunlara misal olarak şu âyetler verilebilir:

“Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dulâ 

ettiğinde du'âcının dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana 

iman etsinler ki doğru yolu bulalar.” Bakara 2/186

“.... Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin; O çok bağışlayıcıdır.” Nûh 71/10

1 Pars Tuğlacı, Okyanus Türkçe Sözlük, İstanbul: 1971, I, 642.
2 İbn Manzur, Lisânü’l-'Arab, “d‘av”, Beyrut:, XIV, 257.
3 Kur’ân, Furkan 25/77
4 Tirmizi Da'avât, 1.
5 İbn Mâce Du‘â, 1.
6 Şadi Eren, “Kurân’ı Kerim’de Du<â”(Yayınlanmamış Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, 1986), s. 1.



“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver; bizi

cehennem azabından koru.” Bakara 2/201

“Hamd, âlemlerin rabbi Allâh’a mahsustur. O Rahmân’dır ve Rahîm’dir. Ceza 

gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Bizi 

dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, 

doğrudan sapmışların yoluna da değil.” Fâtihâ 1/1-7

Tâhâ Sûresi’nde de Hz. Mûsâ’ya nisbet edilen dulâ âyetleri (20/25-35), 

özellikle kısa, âhenkli ve etkili cümleleriyle, Kur’ân’ın bu konuda kendine has 

ifâdelerinin en güzel örneklerinden olup sonraki dönemlerde -çalışmamızın konusunu 

teşkil eden metinde olduğu gibi- secili ve kâfiyeli du'âların doğmasında etkisi olduğu 

düşünülmektedir.7

Hz. Peygamber’in (sav) hadîs-i şeriflerinde de dulâ ve du'ânın önemi ile ilgili 

birçok bilgiye rastlanmaktadır. Hadis kitapları içinde dulâ bahsine özel bölümler 

ayrılmış ve bu bölümlerde Hz. Peygamber’in du'âlarına da yer verilmiştir. Buhârî’nin 

el-Câmi<u’s-sahîh’inde ‘Kitâbü’d-Dalavât’, Müslim’in el-Câmi<u’s-sahîh’inde

‘Kitâbü’z-zikr ve’d-dulâ’ bölümleri gibi. Peygamber Efendimiz’in du'âlarına örnek 

olarak ise şu du'âlar zikredilebilir:

“Allahım hatalarımı kar ve dolu suyu ile temizle; beyaz elbiseyi kirden 

arındırdığın gibi kalbimi günahlarından arındır.”8

“Ey Allâhım! Benim Rabbim sensin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen 

yarattın. Ben senin kulunum ve gücüm yettiği kadar ezelde sana verdiğim ahd ve va’d 

üzere sabitim. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana ihsân eylediğin 

nimetlerini itirâf ederim, günahlarımı da itirâf ederim. Benim günahlarımı mafiret eyle. 

Şu muhakkak ki, günahlara senden başkası mağfiret edemez.”9

Daha sonraki dönemlerde ise dulâ bahsi genel kitapların bir bölümü olmaktan 

çıkmış, bu konuya has müstakil eserler ortaya konulmuştur. Dulâ literatüründe belli

7 Mustafa Çağncı, “Du'â”, DİA, İstanbul: 1994, IX, 536.
8 İbn Mâce, Du'â, 3.
9 Buhân, Da'avât, 1.
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amaçlara ulaşmak üzere düzenlenmiş, genellikle tarikat mensupları tarafından okunan 

‘hizb’10 denilen dulâ mecmuaları bu eserlerdendir. Bunlar her türlü vesile ve maksatla 

okunabilecek kadar çeşitli, kısa ve seci’li cümlelerden oluşmaktadır. Bu konuda 

yazılmış en meşhur eser Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’nin Mecmû^atü’l-ahzâb (I-III, 

İstanbul 1311) isimli eseridir. Üç cilt halinde basılan bu eser yüzlerce hizbi biraraya 

getirmiş, hacimli bir kaynak olarak tanınmıştır.

Dulâ konusunda eser te’lifi bütün İslâm dünyasında kesintisiz bir şekilde 

sürdürülmüş, me’sûr duâlarla ilgili eserler yanında, her dönemin şartlarına, 

ihtiyaçlarına, zihniyetine ve folklorik yapısına göre yeni du'âlar ihtivâ eden, çoğunlukla 

“dulâ mecmuâsı” adını taşıyan irili ufaklı pek çok örnek ortaya konmuştur.

İSL Â M Î-T Ü R K  E D E B İY A T IN D A  D U (Â

Edebiyatta dulâ, Allah’ı medh ve senâ yollu, kulun âcizliğini ve ihtiyâcını ifade 

eden edebî ifadelerle bir şeyin olmasını veyâ olmamasını istemektir11. Ayrıca edebî tür 

olan Kasîde’nin bölümlerinden biridir. Nitekim bu bölümde şair bazen övdüğü kişi 

hakkında çeşitli duâlarda bulunur.12 Şu beyitte olduğu gibi:

Kaldır elin eyle du^â, buldu kasiden intihâ

Şimdi ducâ etmek sana hem müstehabdır, hem ehem.13

Nef’î

Türk İslam Edebiyatında ayrıca “du'ânâme” adıyla anılan eserler kaleme 

alınmıştır.14 Du'ânâme birinin hayır duâsı için yazılan mektuplara ya da dulâ kitaplarına 

verilen isimdir.15 Bu kitaplar özellikle Arapça du'âları biraraya getirirler ve dulâ 

metinlerinin dışında yazılan Türkçe kısımlarda ise bu du'âların bazı husûsiyetlerine âit

10 Süleyman Uludağ, “Hizb”, DİA, , İstanbul: 1998, XVIII, 182.
11 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara: 1989, s. 139.
12 Pala, s. 140.
13 Pala, s. 286.
14 Du'â Mecmuâsı,İstanbul: 1326; Du'â Mecmuâsı, İstanbul: 1316; Du'â Mecmuâsı, İstanbul: 1312; 
Muhammed Tevfik, Risâle-i Ed'ıye, İstanbul: 1264; Seyyid Abdurrahman Hilmi, Hutbe-i Şerif 
Mecmuâsı, 1316.
15 Aslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler ve Terimler, İstanbul: 1995, s. 187.
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hikâyeler anlatılır.16 ‘Dulâ mecmuâsı yazma geleneği’ zamanla edebî bir hüviyet de 

kazanmış, bunun sonucu olarak manzum ve mensur dulâ risâleleri oluşturulmuştur. 

Edebiyat’ta konusu Allah’a yakarış olan dulâ şiirine “münacaât”, aynı maksatla mensur 

olarak yazılanlara ise “tazarrunâme” denmiştir.

Hadislerde secili ve tumturaklı ifadelerle dulâ edilmesinin uygun olmayacağı 

belirtilmişse de bizzat Hz. Peygamber’in özellikle uzun olan du'âlarında az çok secili 

bir üslubun hakim olduğu görülür. Muhtemelen bu durumdan da cesaret alan 

müslümanlar secili du'âlara özel bir ilgi göstermişlerdir.17

Bu konuyla ilgili Mehmed Sofuoğlu’nun yorumu ise şöyledir: “Bu hadîs, dulâ 

ve derslerde zorâki olarak ve huşûyu bozacak, sevilmeyen seci’ler yapmaya özenmenin 

doğru olmadığını, gerek derslerde, gerek duâlarda insanları usandıracak lüzumsuz 

uzatmalar ve tekrarlar yapmanın din eğitim ve öğretiminde yeri olmadığını ispat 

etmektedir. Rasûlullâh’ın du'âlarında bazen seci’ye benzer düzgün kısa metinler vardır. 

Bunlar elbette külfetsiz ve sade duâlardır.18

Zaten buradaki nehy doğal bir seci’ için değil, zorlama ve abartma şeklindeki 

seci’ler içindir. İşte hem bu sebeple hem de böyle du'âların kolay ezberlenip, kulağa hoş 

gelmesi sebebiyle müslümanlar seci’li du'âları daha çok tercih etmişlerdir.

16 TDEA. İstanbul: 1977, II, 382.
17 Çağncı, s. 539.
18 Mehmet Sofuoğlu, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi, İstanbul: 1989, XIII, 6271.
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I. H A Y A T I

A. D oğum  Y eri, Y ılı ve M ahlası

Osmanlı İmparatorluğu’nun son asrında yaşamış, kazasker, müftü, kadı, 

müderris, müfessir, şair, hatip, duâhân gibi birçok vasfa sahip olan Mehmed Fevzi 

Efendi’nin hayatı ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmı, onun kendi eserlerinde 

zikrettiklerini derleyerek bu konuda bir kitap neşreden Mustafa Uzun’un tesbitlerine 

dayanmaktadır.19

Fevzi Efendi’nin asıl adı Mehmed Ali olup, Fevzi mahlasının kendisine bir hac 

yolculuğu sırasında uğradığı İskenderiye’de ders aldığı “Trabzon’lu ve İbrahim 

Paşa’nın oğlunun hocası” diye tanıttığı bir ihtiyar hoca efendi tarafından verildiğini 

söylemiştir. Bu zât ona nereden geldiğini, nereye gittiğini, tahsilini ve mahlasını 

sormuş, bir mahlası olmadığını öğrenince de: ’Bula Yâ râb dü-âlemde Muhammed 

Fevzi’ diyerek ona “Fevzî” mahlasını vermiştir.20 Bu olayı divânının sonunda şu beyitle 

zikretmektedir:

Mahlasım râh-ı Hicaz ’da dedi bir zât şöyle

Bula yâ râb dü âlemde Muhammed Fevzî

Fevzi Efendi 1242 (1826) yılında Denizli’nin, eski adı Yarangüme (Kaza 

Merkez, Aydın-Denizli-Tavas)21 olan Tavas ilçesinde doğmuş22 ancak Edirne’de uzun 

bir süre müftülük yaptığı için literatürde daha çok “Edirne Müftüsü” lakâbıyla 

anılmıştır. Bazı eserlerinin üzerinde de “Kureyşizâde” nisbesini kullanmıştır.

Kendisini tanıyan İbnü’l-emin’in bildirdiğine göre “vücudu zaif, lihyesi 

mülevven ve hafif, talâkat-i lisaniye sahibi” idi.23

19 Mustafa Uzun, Mehmed Fevzi Efendi Hayatı ve Eserleri, İstanbul: 1996.
20 Mehmed Fevzi, Temessükü’l-ezyal, İstanbul, s. 29.
21 Nuri Akbayar, Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, İstanbul: 2003.
22 Mehmed Fevzi, Mevhibetü’l-vehhab, İstanbul, 1325, s. 3.
23 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul: 1988,.I, 413.
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B. A ilesi

Fevzi Efendi babasının Ahmed Şâkir Efendi, annesinin ise Fatma Âbide Hanım 

olduğunu belirtmiş24 bunun dışında özel hayatı ve bilhassa kullandığı anlaşılan 

“Kureyşizâde” nisbesi ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.

C. Y etiştiğ i Ç evre ve H ocaları

Özellikle Mevhibetü ’l-vehhâb, Fihristü ’l-âsâr, Aynü ’l-hakıka, Tefrîcü ’l-kalak, 

Temessükü’l-ezyâl gibi eserlerinin dibâcelerinde yer alan bilgilere göre ilk tahsiline 

memleketinde Hâdimî Hacı Said Efendi’den25 ders alarak başlamış, daha sonra 

Manisa’ya giderek Evliyâzâde Ali Rızâ Efendi’den26 ders almıştır.27 1256 (1840) ’da, 

henüz 14 yaşında iken hac ziyâreti için yola çıkmış ve bu yolculuğu sırasında İzmir’de 

Balıkpazarı; İskenderiye’de ise Hasaneyn Câmiilerinde ders okutmuştur.28 Yine bu yıl 

İzmir’de Balıkpazarı Câmii Şerifinde tefsîr-i şerif okutmuştur.29 Mekke’de bulunduğu 

1257-1259 (1841-1843) yılları arasında bir taraftan çeşitli dersler alırken, diğer taraftan 

da Arapça olarak tefsir ve Türkçe olarak da Aliyyü’l-kârînin Menâsikü’l-hac isimli 

eserini okuttuğunu söylemesinden daha bu yaşta, kendisini bu kitapları okutacak kadar 

yetiştirdiği anlaşılmaktadır.30 Mehmed Fevzi’nin bir taraftan kendini yetiştirirken bir 

taraftan da öğrenciler okutarak eski tedris geleneğini sürdürdüğü görülmektedir.

Mekke’de Nakşî şeyhi Abdullah Efendi’ye intisab (1257 / 1841) ederek seyrü 

sülükünü tamamlamıştır.31 İki yıl sonra tekrar 1259 (1843)’da Manisa’ya dönmüş ve 

yarım kalan tahsilini tamamlayarak “ulûm-i şettâdan” icâzet almıştır.32 Fevzi Efendi’nin 

Mesnevî okutacak ve hattâ Bülbülistan isimli manzum ve mensur bir eser yazabilecek 

kadar Farsça bildiği anlaşılmakta; fakat bu bilgiyi hangi hocadan aldığı hakkında bir

24 Mehmed Fevzi, Fihristü’l-asar, s.8.
25 bk. DİA, “HÂDIMî”, XV, s. 24-26
26 bk. Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, İstanbul: 1972. I. 312.
27 Mehmed Fevzi, Mevhibetü’l-vehhab, İstanbul, 1286, s. 3.
28 Mehmed Fevzi, Temessükü’l-ezyâl, s. 29.
29 Mehmed Fevzi, Kudsiyyetü’l-ahbâr, s. 1.
30 Uzun, s. 4.
31 Mehmed Fevzi, Temessükü’l-ezyal, s. 29-30.
32 Mehmed Fevzi, Kudsiyyetü’l-ahbar, s. 1.
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kayıt bulunmamaktadır. Hocaları arasında ismini zikrettiği Erzincânî Mehmed 

Efendi’den nerede ve ne zaman ders aldığı ise eserlerinde belirtilmemiştir.33

D. G örevleri

Mehmed Fevzi Efendi tahsilini tamamladıktan sonra 1263’de (1847) ders-i âm 

olarak Edirne’ye tâyin edilmiş, 20 yıl boyunca bu şehirdeki Eski Câmi’de Envârü’t- 

tenzîl, Şifâ-yı şerîf Sahîh-i Buhârî, Mesnevî ve Kasîde-i Bürde okutmak suretiyle ders 

vermiştir.34 Ahmed Bâdî Efendi bu hususta şu bilgiyi vermektedir: “1263 (1847) 

tarihinde Edirne’ye gelerek ders-i âm ve 1278’de (1861) Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın 

sahâbetiyle mahruse-i Edirne’de me’zun bi’l-iftâ olup 1280 (1863) Zilkâdesi’nde azl 

edilmiştir.35 Ba’dehû Antalya, Büyük Tırnova, Hersek, Halep, Kayseri, Bitlis, Balıkesir 

ve Medine-i Münevvere’ye ve 1309’da (1891) Edirne’ye kadı oldu.36 Edirne’de yirmi 

seneye yakın neşr-i ulûm ve fünûn yanında müftülük de yaparak iki defla ulûm ve 

fünûndan dersine hazır olan ulemâya i’tây-ı icâzet etmeye muvaffak olmuştur. 

Edirne’de üç medrese binâ ve tesîs eylediğini belirtmektedir.37 Bu medreselerden biri 

olan Çuhâcı Hacı Medresesi hakkında Cahit Baltacı şu bilgiyi vermektedir:

”Çuhâcı Hacı Medresesi, Lârî Câmii arkasında ve Lâleli Medresesi Sokağı’nda 

idi. Küçük Lâleli ve Astarcı Hacı Medresesi de denilen medrese, zamanla harap ve 

mezbahahâneye dönmüştür. 1275/1858 tarihindeki tamirinde şu kitâbe konulmuştur:

Sâhibi hâcâtına bula vusûl

Bu makamın tarihi “hayrun kabul”

Kitâbedeki “hayrun kabul” terkibinden medresenin 948/1541-42 tarihinde inşa 

edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Medresenin zamanla harap olması üzerine Edirne 

müftüsü Fevzî Efendi, ihyâsına önderlik etmiş ve zenginlerden Menzilci Ali Ağa,

33 Mehmed Fevzi, Fihristü’l-âsâr, s. 8.
34 Mehmed Fevzi, Mevhibetü’l-vehhâb, s. 3-4.
35 Tefricü’l-kalak isimli eserinde bu azle kendisine hased edip çekemeyenlerin sebep olduğunu ifade 
etmektedir.
36 Ahmed Bâdî Efendi, Rıyaz-ı Belde-i Edirne, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Nu: 10392, II, 215.
37 Mehmed Fevzi, Kudsiyyetü’l-ahbar, s. I.
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1275/1858 tarihinde medreseyi yeniletmiştir.”38 Diğer iki medrese hakkında bilgi 

yoktur.

Fevzi Efendi müftülükten azl edildikten sonra 1281’de (1864) İstanbul’a 

gelmiş bir süre burada kaldıktan sonra Antalya niyâbeti ile tekrar memuriyet hayatına 

başlamıştır. 1285’te (1868) İstanbul’a geri dönmüş, -Haremeyn’den sonra Bilâd-ı 

Hamse Mevleviyyeti adıyla ikinci derecede öneme hâiz olan- Filibe’ye nâib olarak tayin 

edilmiş, Büyük Tırnova ve Mostar’da da nâiblik yapmıştır. 1294’te (1877) Ankara, 

sonra Halep, 1298-1300 (1881-1883) yılları arasında Kudüs, iki yıl sonra Kayseri, 

1304’te (1887) Bitlis’te görev yapmıştır. 1305 senesi evvelâ hâc, sonra îfâ-yı hizmet 

için gittiği Medîne’de kadılık yapmış39, sonra Balıkesir’de bulunmuş ve nihâyet 

1309’da (1891)40 kadı olarak Edirne niyâbetine getirilmiştir.

Fevzi Efendi bu vazifeleri başarıyla yerine getirmiş, bir taraftan da yazdığı 

eserler sebebiyle Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselmiştir. Onun şeyhülislam olmayı 

beklediğini belirten Mahmud Kemal İnal bu konuda şunları söylemektedir: “Hâline 

vâkıf olanlar, makamı meşîhata fevkalâde heveskâr olduğunu, ne vakit tebeddüle dâir 

bir söz işitse piçütâb (telaş, sıkıntı) eylediğini söylüyorlar.” Yine İbnülemin’in nakline 

göre:

“Fuzelâyı ehibbadan bir zât, Fâtih Câmii’nde bulunduğu esnâda o civarda 

herkesçe mâlum olan fakir bir Arap, bir kuruş posta parası ister. O zât, müftü efendiden 

istemesini söyler. Fakir, müftüye yanaşır, müftü parayı verdikten sonra eğilir, kulağına 

bir şey söyler, o zât ne söylediğini sorar. Fakir der ki: “Beş kuruş verdi, efendi 

şeyhülislam olsun diye duâ et, dedi”.41

38 Cahit Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul: 1976, s. 182.
39 Mehmed Fevzi, ‘Iyanü’l-mesalik, s. 2.
40 Ahmed Bâdî Efendi, II, 215.
41 İnal, I, 414.
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E. Vefâtı

28 Rebîülâhir 1318’de (25 Eylül 1900) İstanbul Karamrük’teki hânesinde vefat 

etti. Fâtih türbesi hazîresine defn olundu.42

II. İLMî VE EDEBî ŞAHSİYETİ

Mehmed Fevzi Efendi, bereketli bir tahsil döneminden sonra geniş Osmanlı 

coğrafyasının çeşitli şehirlerinde vazîfeler yapmış, bu vesîleyle birçok ulemâ ve devlet 

adamı ile dostluk kurmuş ve döneminin değerli hocalarından istifâde etmiştir. İşte bu 

sebeple âlim, ders-i âm, hatip, mutasavvıf gibi vasıflara sahip olmuş, nesirde olduğu 

kadar nazımda da kıymetli eserler ortaya koymuştur. İlmî ve edebî şahsiyetinin daha iyi 

anlaşılması için sahip olduğu özelliklerin kısaca değerlendirilmesi yerinde olur.

A. Müderrisliği / Müellifliği

Fevzi Efendi bir yandan dersler okuturken, bir yandan da okuttuğu derslerle 

ilgili eserler te’lif etmiştir. Hattâ okutacağı pek çok dersin kitabını yazıp bastırarak 

nerede ve ne zaman okutulacağını belirtmiştir. Meselâ Arapça ellibeş beyitlik Kasîde-i 

Medeniyye adlı kitabın kapağında “bunun ‘Hasîde-i Medeniyye” nâmındaki şerhinin 

basılmakta olduğu ve teberrüken Salı ve Cumâ günleri öğle namazından sonra Fâtih 

Câmii’nde bizzat kendisi tarafından tedrîs edileceği” duyurulmaktadır.43

Müellifin bâzı sûre tefsirleri, Arapça, Farsça kasîdelerle bu kasîdelerin şerhleri, 

imtihan risâleleri, âlet ilimlerine dâir eserleri hem kendisi hem de başka hocalar 

tarafından okutulmuş ve defalarca basılmıştır. Bu da kendisinin tedrise verdiği önemi 

göstermektedir.

Fevzi Efendi ders-i âm sıfatıyla tefsirden kelâma, tasavvuftan ahlâka kadar 

birçok alanda eser ortaya koymuştur. Bunların büyük bir kısmını kendi yazdığı eserler 

oluşturmaktadır. Bazen ilmî bakımdan çok önemli gördüğü eserlere şerhler yazmış,

42 İbnülemin Mahmut Kemâl İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul: 1988, I. 412.(Çalışmalanmız süresi 
içersinde yaptığımız inceleme sonucunda mezar taşına rastlanamamıştır.)
43 Uzun, s. 25.
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bazen de bazı eserlere cevap niteliğinde risâleler meydana getirmiştir. Osmanlı 

geleneğine aykırı olarak, yazmış olduğu bu eserlerinin listesini de vermiştir.

B. Müfessirliği

Fevzi Efendi birçok sûre için müstakil tefsirler yazmıştır. Bu risâlelerde kendi 

yorumlarının yanısıra kendinden önce yazılmış tefsirlerden de nakillerde bulunmuştur. 

Amacı bir müfessir vasfı kazanmak değil, halka ve özellikle de talebelere Kur’ân’ı en 

güzel şekilde anlatmaya çalışmaktır.

Kur’ân’ı Kerîm’in Felak, İnşirah, Vakıâ, İhlas gibi özellikle çok iyi anlaşılması 

gereken surelerin tefsirleri yanında, bizâtihî Kur’ân’ın bütünün fazîleti ve onunla amel 

eden kişilerin ulaşabileceği mertebeleri izah eden bir eseri de bulunmaktadır. Bu 

tefsirler sadece kendisi tarafından değil; birçok hoca ve talebe tarafından medrese ve 

câmiilerde okunup-okutulmuştur.

C. Hatipliği

Bursalı Mehmed Tahir’in “lisânının talâkatiyle meşhûr bir zât” olarak 

nitelediği Fevzi Efendi’nin bu özelliğine İbnü’l-emin de temas etmiş ayrıca bazı 

kitaplarının üzerinde de “vâiz-i meşhûr” olarak takdîm edilmiştir. Bu konuyla ilgili bir 

istek üzerine yazdığı Hazînetü’l-Hutabâ isimli müstakil bir hutbe risâlesi 

bulunmaktadır.44 Bu bilgiler onun özellikle dînî hitabet ve irşad hususunda 

çağdaşlarının verdiği malumatı desteklemektedir.

D. Duâhânlığı

Duâhanlık veya Duâgûluk; Osmanlılarda saray, merkez, taşra ve esnaf 

teşkilatında duâ ile ilgili görevleri yerine getirenler için kullanılan resmî bir ünvandır.45 

Mehmed Fevzi Efendi müderris ve müfessirliği yanında -bu konuda resmî bir vazîfesi 

olmasa da- tertîb ettiği duâlar beğenilen ve metinleri kendisinden istenilen bir duâhân 

olarak tanınmıştır. Bu çalışmamızın konusu olan Mevhibetü’l-vehhâb isimli eserinin 

sebeb-i telifinde, yaptığı duâların çok beğenildiğini ve dinleyenlerin bunları yazıp

44 bk. Mehmed Fevzi Efendi’nin Eserleri.
45 Mehmet İpşirli, ”Du‘âgû”, DİA, IX, İstanbul: 1994. 541.

11



vermesini istediğini, her isteyene yazıp vermekten yorulduğu için bunları bir risâlede bir 

araya getirdiğini ifâde etmektedir.46

E. Mutasavvıflığı

Mehmed Fevzi Efendi 1257’de (1841) Mekke’de Şeyh Abdullah Efendi’ye 

intisâb ederek Nakşibendî tarikatının mensubu olmuştur. Bir yandan kendi tezkiyesiyle 

meşgul olurken bir yandan da bu alanla ilgili eserler yazmıştır. Tahrîrü’l-murâd, 

Aynü’l-hakıka f î  Rabıtati’t-tarîka, Nihâyetü’l-iktidâr l i ’l-evliyâi’l-kibâr, et-Tefrîd f î  

Tercemeti’t-Tecrîd ve Temessükü’l-Ezyâl isimli eserleri tasavvufî konularda bilgi verme 

gâyesiyle yazılmıştır.

F. Edebî Şahsiyeti

Fevzi Efendi’nin Arapça, Türkçe ve Farsça’yı; her üç dilde, hem manzum, hem 

de mensur eserler verebilecek kadar iyi bildiği anlaşılmaktadır. Kasîde-i Bürde’ye her 

üç dilde yaptığı Miftâhu’n-necât adlı tahmis bunun en açık örneğidir. Dînî ilimlerle 

ilgili eserlerinde Arapça’yı, edebî-manzum eserlerinde ise Türkçe ve Farsça’yı 

kullanmıştır. Her üç dilde de lirik, akıcı ve anlaşılır bir üslupla dînî, tasavvufî, hikemî 

ve ayrıca şarkı formu gibi ilk bakışta kendisinden beklenmeyecek lâ-dînî neviler olmak 

üzere her alanda şiir söylemiştir. Mensur eserlerinin uygun yerlerine de sık sık dînî- 

hikemî şiirlerinden serpiştirerek eski âlimlerin maksadlarını şiir yardımıyla aktarma 

geleneğine uyduğunu göstermektedir.

Türkçe mensur eserlerinde daha çok Osmanlı cemiyet hayatında batılılaşma 

tesiri ile ortaya çıkan dînî ve içtimâî problemlere, bunların dine ve geleneklere göre 

çözümünü ortaya koyucu ve ikaz edici bilgilere yer vermiştir.47

Fevzi Efendi hem islâmî ilimler hem de âlet ilimleri denen sarf, nahiv, belâgat, 

tabakât, mantık v.s. ilimler sahasında altmışın üzerinde eser vermiş velûd bir âlimdir. 

Bu, Osmanlı’nın çalkantılarla geçen çöküş döneminde yaşamış bir münevver için 

gözardı edilemeyecek bir başarıdır. Çok eser verişi yanında bu başarısı eserlerini ortaya

46 Mehmed Fevzi, Mevhibetü’l-vehhab, s. 5-6.
47 Uzun, s. 11.
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koyarken gösterdiği titizlikle de doğru orantılıdır, binâenaleyh kendisi her fırsatta bu 

titizliğini ifade etmektedir. “vakitsizlik sebebiyle eserlerinin imlâsı ve üslûbu üzerinde 

yeteri kadar duramadığı”48 şeklindeki ifâdesi -eğer tevâzû gereği değilse- eserlerini dil 

ve üslup bakımından yeterince geliştiremediğini göstermektedir. Nücûmü’l-ihtidâ f î  

rücûmü’l-a^dâ isimli eserinde naklettiği bir kıssa için “hasbe’l-îcâb hikâye-i matlûbayı 

tahrîr eyledim ise de hangi cildinde olduğunu bilemedim”49 diyerek zaman darlığından 

şikâyeti ihmal etmemiştir.

Türkçe’ye olan vukufu, Dîvândı, mesnevileri, Kevâkib-i Şiir ve İnşâ adlı inşâ 

kitabı, Tuhfe-i Fevzî adlı küçük manzum sözlüğü ve Mevhibetü ’l-Vehhâb isimli duâ 

risâlesindeki duâların çoğunun Türkçe olmalarından açıkça anlaşılmaktadır. Türkçe’ye 

verdiği değer ise Rûhu’s-salât isimli risâlesinde yer alan “namazda tekbirden başlayarak 

okunan bütün tesbih, tehlil, âyet ve duâların Türkçesi bilinmedikçe namazın hakikatine 

ermek mümkün olmaz”50 sözlerinden anlaşılmaktadır.

G. Hz.Peygamber’e Bağlılığı

Eserlerinin büyük kısmının Hz. Peygamberle ilgili olması, özellikle de ikisi 

Türkçe, biri Arapça ve Farsça, dört adet mevlid yazması, daha da önemlisi mevlid 

okunmasına karşı olanlara cevap vermek için “Cemiyyet yapıp da mevlid-i şerif 

okutmak ve dinlemek bid'attir ve günahdır demekde bulunan bazı kesânın kelâmlarını 

redd-i iptâl için telîf edilmiştir”51 sözleriyle başlayan müstakil bir eser yazması onun 

Hz. Muhammed (sav)’e olan derin muhabbetinin bir göstergesidir. Fevzi Efendi’nin 

yazdığı nâ'tlerin bazı kısımları da ilâhî formunda bestelenmiştir.52 Kendisi sadece bu 

konuyla ilgili eser vermekle kalmamış, Medîne, Kayseri ve Edirne’de her yıl 

masraflarını göndererek mevlid okutturmuştur.53 Mevhibetü’l-vehhâb isimli eserinin de 

yazılış sebeblerinden biri budur. Fevzi Efendi bu risâlesinin giriş kısmında Efendimizin 48 49 50 51 52 53

48 Mehmed Fevzi, Üssü’l-intizam, s. 3.
49 Uzun, s. 12.
50 Mehmed Fevzi, Risale-i rflhu’ş-şalât, s. 2.
51 Mehmed Fevzi, İsbâtü’l-muhassenât li-tilavet-i mevlid-i seyyidi’s- sadat, s. 1.
52 S. Nüzhet Ergun, Türk Mûsikîsi Antolojisi, İstanbul: 1943, II, 609.
53 Mehmed Fevzi, İsbat, s. 3.
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ism-i şerifi ile halîfelerinin isimlerini kabaca talbîr ile zikretmekten nehy-i Rabbânî ile 

menhî olduğumuz için talbîrât-ı galîza etmekten hayâ eylediğini54 ifâde ediyor.

III. ESERLERİ

Fevzi Efendi; hem mevzû, hem kullandığı dil, hem de alan bakımından çok 

çeşitli eserler ortaya koymuş velûd ve kıymetli bir Osmanlı müelliftir. Yazdığı Arapça, 

Türkçe ve Farsça eserlere bakıldığında, her birinden manzum-mensur birkaç ta kitap 

ortaya koyabilecek bir yeterliliğe sahip olduğu görülmektedir. Dînî muhtevâlı olanlarda 

Arapça’yı, çoğunda Türkçe’yi, bazılarında Farsça’yı kullanmayı tercih etmiştir. Fevzi 

Efendi bu eserlerde bazen bir müfessir, bazen bir müderris, bazen bir hatip, bazen 

nasihatcı/mürşid, bazen de bir müdâfâcı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tamamı mensur veya manzum eserleri yanında ayrıca mensur-manzum karışık 

yazılmış olanlar da mevcuttur. Bu eserlerin birçoğu Dersaadet, Anadolu, Rumeli ve 

Arabistan’da okunmuştur. Fevzi Efendi eserlerinin listesini ihtivâ eden Fihrist isimli bir 

risâle yazmıştır. Bu risâlede eserlerini dört grup olarak tasnif etmiştir. Bu başlıklar; âlet 

dersleri, tefsir, ahkâm-ı sâire ve âsâr-ı manzûmedir ve bu listede toplam 63 eser yer 

almaktadır. Ayrıca bazı eserlerinin baş kısmında yazmış olduğu diğer eserlerden 

bahsetmiş, bazı eserlerinin sonunda da kitaplarının listesine yer vermiştir.

Biz kısaca tanıttığımız eserlerini tasnif ederken mevzûlarını göz önünde 

bulundurarak; önce dînî ve edebî, sonra dînî olanları: “tefsirle ilgili olanlar, kelam ile 

ilgili olanlar, ibâdetlerle ilgili olanlar, ahlâk ve siyasetle ilgili olanlar, tasavvufla ilgili 

olanlar” diye, edebî eselerini ise kullanılan dili esas alarak: “Türkçe, Arapça ve Farsça 

eserleri” diye sınıflandırdık. Bazı şerhlerini ve farklı konulara âit eserleri de “Diğer 

eserleri” başlığı altında inceledik.

54 Mehmed Fevzi, Mevhibetü’l-vehhab, s. 4.
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A. d in i  e s e r l e r i

1. Tefsirle ilgili Eserleri

a. Tefrîcü’l-kalak fi tefsîri süreti’l-Felak (İstanbul 1284, 2+100 s.)

Eser Felak (113) sûresinin Arapça tefsiridir. Mukaddimesinde belirttiği üzere 

Antalya niyâbetini tamamlayıp İstanbul’a döndükten sonra yazmış olduğu bu kitaptaki 

bilgiler;55 Beydâvî, Rûhu’l-Beyân, Şeyhzâde56, Buhâri, Kastallânî57, Şifâ-i Şerif ile bazı 

vaaz ve tarih kitaplarından derlenmiştir.

b. Tesyîrü’l-fülk fî tefsîri süreti’l-Mülk (İstanbul 1307, 104 s.)

Müellif mukaddimede bu eseri, 1307 (1890) yılının Ramazan ayında, Fâtih 

Câmi’nde ders olarak okutmak için yazdığını ifade etmektedir.58 Mülk (67) sûresinin 

Arapça tefsîri olan eserin sonunda, ders öncesi okunacak Arapça bir mukaddime ile 

sonunda okunacak Arapça bir duâ ve Fevzi Efendi’nin eserlerinin bir kısmının listesi 

bulunmaktadır.59

c. Kudsiyyü’l-ferâh fi tefsîri süreti Elem Neşrah (50 s.)

Bu risâle müellifin 1297 (1879) yılındaki Kudüs niyâbeti sırasında 

tamamladığı60 İnşirah (94) sûresinin Arapça tefsiridir. Mescid-i Aksâ’da ders kitabı 

olarak okutulmak üzere yazılmıştır. Giriş kısmında bir fihrist, son kısımda ise derse 

başlarken okunacak biri Türkçe diğeri Arapça iki mukaddime ile dersin sonunda 

okunacak iki dulâ bulunmaktadır. Bu du'âların ilki Arapça, ikincisi Türkçe’dir. 

Üzerinde baskı yılı ile ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır.

55 Mehmed Fevzi, Tefrîcü’l-kalak fî tefsîri süreti’l-Felak, s. 3.
56 Muhyiddin Mehmed Kocevi Şeyhzâde, “el-HâşiyetüT-Beydâvî” Müellifi.
57 Hadis hafızı, kelâm ve kıraat âlimi. bk. Abdülkadir Şenel, “Kastallânî”, DİA, , İstanbul: 2001. XXIV 
583-584.
58 Mehmed Fevzi,Tesyîrü’l-fülk fî tefsîri süreti’l-Mülk, s. 2-3.
59 a.g.e. s. 104.
60 Mehmed Fevzi, Kudsiyyü’l-ferâh fî tefsîri süreti elem neşrah, s. 50.
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d. Kudsiyyü’l-(irfan fi tefsiri sureti’n-Necm mine’l-Kur’an (İstanbul 1304,

140 s.)

Necm sûresinin (53) bu Arapça tefsîri, müellifin belirttiğine göre Kudüs 

niyâbetinin ikinci senesi olan 1299’da (1882) tamamlanmış ve Mescid-i Aksâ’da ders 

olarak okutulmuştur. Eserin son kısmında ders evvelinde okunacak biri Arapça biri 

Türkçe iki mukaddime ile sonunda okunacak bir Arapça bir de Türkçe iki duâ 

bulunmaktadır.

e. Mesîrü’l-halâş fi tefsîri sUreti’l-İhlâş (İstanbul 1309, 69+1 s.)

İhlâs sûresi’nin (112) Arapça tefsiri olan eser müellifin Bitlis niyâbeti sırasında 

20 Cemâziyelâhir 1304’te (15 Mart 1887) tamamlanmıştır.61 Her birine makale adı 

verilen sekiz bölüme ayrılmıştır. Makalelerin ilki sûrenin Mekkî mi Medenî mi olduğu 

konusundadır, ikincisi nüzûl zamanı, üçüncüsü nüzûl sebebi, dördüncüsü İhlâs adıyla 

anılmasının sebebi, beşincisi sûrenin diğer isimleri, altıncısı âyet sayısı, yedincisi 

sûrenin fazîletleri, sekizincisi de tefsiri ve gizli sırları (havassı) ile ilgilidir. İçinde ve 

sayfa kenarlarında bazı şerhler ve manzûmeler de yer almaktadır. Bunların bir kısmı 

yazarın kendine âitse de bir kısmı Mesnevî’den alınmıştır.

f. el-Havâssü’n-nâfka fi tefsîri sUreti’l-Vâküa (İstanbul 1313, 19 s.)

Risâle Vâkı'a sûresinin (56) fazîletleri hakkında Hz.Muhammed’in (sav) hadîs

i şerifleri ile sûrenin ne zaman ve nasıl okunacağını ve manasını ihtivâ eden Türkçe, 

küçük bir risâledir. Müellif Kur’ân’ı Kerîm’in her bir sûresinin önemli özellikleri 

olduğunu fakat bununla beraber bazı sûrelerin daha fazla önem arz ettiklerini belirterek, 

Vakı'a Sûresi’nin bu mühim sûrelerden biri olduğunu ifade etmekte ve bu sûreyi her 

gece okuyan kimselerin fakirlik çekmeyeceğini bildiren hadis-i şerife de işaret 

etmektedir.62

61 Mehmed Fevzi, Mesirü’l-halas fî tefsiri sureti’l-İhlas, s. 69.
62 Mehmed Fevzi, el-Havâssü’n-nafi'a fi tefsiri sUreti’l-vâkı'a, s. 3.
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Risâle mukaddimesinde belirtildiği üzere; Mısır’da Kur’ân-ı Kerîm aleyhinde 

el-Ecvibetü’l-Kur’âniyye cale’l-es’ileti’l-Mesîhiyye isimli bir eser basılmıştır. Fevzi 

Efendi’nin dostları olan Van vilâyeti vâli vekili Şemsi Paşa ile merkez nâibi Emin 

Efendi mektupla bu olayı Fevzi Efendi’ye bildirmişlerdir. O da hem bu iddiâlara cevap 

vermek hem de Kur’ân’ın ne gibi fazîletlere sahip olduğunu anlatmak için Arapça 

olarak bu kitabı yazmıştır.63 Osmanlı dünyâsında mühim bir hâdise olarak görüldüğü 

anlaşılan bu saldırıya dönemin Cezâyir-i Bahr-i Sefîd vilâyeti vâlisi, son devrin 

tanınmış Mesnevî şârihi Abidin Paşa tarafından da bir reddiye yazılarak Madûmât 

Gazetesinde yayımlandığı gibi, Alem-i Islâmiyeti Müdâfaa (İstanbul, 1315) adıyla 

Türkçesi ve Müdâfaa can âlemi’l-lslâm (İstanbul, 1315) adıyla Arapçası da 

yayımlanmıştır. Kitap müellifin Kur’ân hakkındaki:

Eyledî yüz dört kitab inzal Hüdâ-yı zü ’l-Celâl 

Cümlesî âlî velî Kur ’ân-ı aczam âli’l-âl

g. Nücumü’l-ihtida fi rücumi’l-a(da (İstanbul 1315[?], 22 s.)

Onların dördü büyük bâkîsi olmuşdur suhuf 

Her biri bildirmede tevhîd-i hakkı yek mâl

Yalnız Kur’ân’ı mahfûz tuttu Yezdân-ı Hafîz 

Olmadı tahrîfe kâdir sâhib-i küfr ü dalâl

Her ne mikdâr olsalardı düşmenân ehl-i kelâm 

Bil olurlardı ânın yanında hep mebhût u lâl

Tâ ne vech üzre nüzûl etmişse öyle bâkîdir 

Cüz-i cüz’îsi tağâyyür eylemek emr-i muhâl

63 Mehmed Fevzi, NücUmü’l-ihtidâ fi rücUmü’l-a'dâ, s. 15-16.
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Tâ kıyâmet bâkîdir ol hükm-i Kur’ân-ı mübîn 

Bî-tehallüf hep bulur düşmanları zıll ü zevâl

Şöyle kim tebdîl ü tahvîlin çalıştı bazısı 

En son âciz kalıpda eyledi terk-i cidâl

Ehl-i Hak Kur’ân kadîmdir dîdiler bi ’l-ittifak 

Bazılar hâdis deyû ittiyse de serd-i makâl

Eyleyüb icbâr hattâ ehl-i hakdan bazını 

Zulm ile ol zâtın üzre etti îkâ-â kıtâl

Hâssasındandır o Kur’ân-ı cazîmin dâimâ 

Okunub yâ dinlenilse olunur tefrîh-i bâl

Müntefî olur ânınla âteş-i sûzân-ı dil 

Şöyle kim sân eylemişdir kârii şürb-i zülâl

Müfterıktır Hak kelâmı kul kelâmından bâfın 

Okununca dinlenince başkadır Kur’ân’da hâl

İnkıtââ mâ-i cârînin mücerrebdir sahîh 

Dinlemekçün okudukda ânı bir sâhîb-i kemâl
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Bâzı zât itdi beyâbânda kırâat şöyle kim 

Heybetinden oldular şîr ü pelenk misl-i ğazâl

,Akl ü idrâk sâhibinin zerrece ey zü ’l-hilâf 

Oldu bunlar kaffesi kcâz-ı Kur’ân üzre dâl

Mübtedil olma sakın Kur’ân’ı tahkîr eyleyib 

Çünkü taczîm etmeyenler buldular hep ibtidâl

Lâyeluddur Fevziyâ Kur’ân-ıpâkin hasleti

Dâv-i şemsi eyler ânın ancak ehl-i ihtilâl

bu onyedi beyitlik Türkçe kasîde ile sona ermektedir.64

2. Kelâm İle İlgili Eserleri

a. Cemal ‘ale’l-Celâl (el-Cemâlü’d-Deyyânî (ale’l-Celâli’d-Devvânî)

(İstanbul, 1306, 456 s.)

Müellifin Kayseri kadılığı yaptığı yıl olan 1301’de kaleme aldığı bu eser 

Adûdiddîn Îcî’nin (ö. 756/1355) eHAkâidü’HAdüdiyye isimli eserine Celâleddin 

Devvânî tarafından yazılmış olan Şerhu ’HAkâidi’HAdüdiyye ’nin hâşiyesidir. Osmanlı 

medreselerinde uzun müddet ders kitabı olarak okutulan Devvânî şerhi, Siyâlkûtî, 

Gelenbevî ve Edirnevî hâşiyeleriyle birlikte yayımlanmıştır. (İstanbul, 1306-1325)65 

Müellif eserin baş kısmında kısaca Celâl adıyla anılan bu eserin talebelere zor geldiğini, 

bu nedenle bir şerhe ihtiyaç duyulduğunu ifâde etmiştir.66

Eserde Ehl-i Sünnet’in görüşleri yer yer mantıkî kıyaslar halinde sunulmuş, 

muhâlif mezheplerin görüşleri de aynı usulle reddedilmiştir. Devrin bazı kelâm

64Uzun, s. 17.
65Yusuf Şevki Yavuz, “el-Akâidü’l-Adudiyye” DİA, , , İstanbul: 1989, II, 216.
66 Mehmed Fevzi, Cemâl ‘ale’l-Celâl, s. 2.
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kiaplarında olduğu gibi, başta ittihatçılar olmak üzere Sultan II. Abdülhamid’in 

hilâfetine karşı çıkanların istismâr etmeleri sebebiyle bu eserde de imâmet bahsinin yer 

almayışı dikkat çekicidir. Diğer eserlerinde Abdülhamid taraftarı olarak görünen ve 

ayrıca ona itaatin lüzûmu hakkında bir risâle de67 kaleme alan Fevzi Efendi’nin burada 

konuyu padişahın lehinde yorumlayarak muhâlifleri susturmaya çalışması gerekirken 

bunu yapmadığı görülmektedir. Eserin bir de 1306 (1889) yılında İstanbul’da hattat 

Ahmed Zühdî b. Feyzullah Çırpânî hattıyla yazılmış güzel bir baskısı vardır.68

b. Kenzü’l-fera’id (İstanbul 1305, 42 s.)

Bu kitab Adûdiddîn Îcî’ye âit el-Akâidü’l-Adûdiyye isimli eserinin muhtasar 

bir şerhidir.69 Eser 1302’de (1884) tamamlanmıştır.70 Teftazânî, Devvânî, Gelenbevî, 

Kadı Beydâvî, Şemseddin el-Isfahanî gibi kelamcılarla Kuşeyrî, Ebû Ali el-Farisî ve 

Molla Câmî gibi sûfîlerin görüşlerine yapılan çeşitli atıflarda dikkat çekmektedir.

3. İbâdetlerle İlgili Eserleri

a. Risale-i Rühu’ş-şalât (İstanbul 1302, 24 s.)

Bu risâle namaz esnâsında okunan sûre, dulâ ve tesbihlerin mânâlarını ihtivâ 

etmektedir. Fevzi Efendi kişinin, namazda okuduklarının mânâlarını bildiği takdirde 

namazlarından daha fazla lezzet alacağını ve bunların muhakkak bilinmesi gerektiğini 

belirtiyor. Bu sebeple hazırlanan eserde; beş vakit namazdaki niyetlerin mânâları ile 

iftitah tekbirinden başlayıp, Fâtiha’dan Nas’a kadar bütün sûrelerin ve tahiyyat ve salli, 

bârik dulâlarının açıklamaları verilmiştir. Risâlenin son kısmında

Fil hakıka ey cazîz mkrâc-ı mü’mindir namaz

Penç evkafta namazın kıl da et Hakka niyâz

67 Bu risâlenin adı: en-neşayihu’l-fevziye fî ed'ıye ve’l-medayihu’s-seniyye’dir.
68 Uzun, s. 17-18.
69Uzun, s.18.
70 Mehmed Fevzi, s. 42.
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Çünki “ud'-ûnî” buyurdu olHüdâ-yı zü ’l-Kerem 

Oldu erbâb-ı niyâza derke-i ihsân-ı bâz

Gel keşf olmak dilersen kıl namâzı rûz u şeb 

Açılır miftâh-ı tâ<at ile zîrâ bâb-ı râz

Her ki ihlâsla niyâzın bî-niyâza carz eder 

Ol sezâdır eylese şâh-ı cihân-dârîye nâz

Yoktur ^âlî terder-i Yezdan’dan dîğer kapı 

Ol kapının kolları lâ büd olurlar ser-firâz

Destgîrdir dâimâ cabd-i musallîsına Hak 

Şüphesizkim kalbini memnûn eder mahzûn komaz

Terk eder mi bende bir tâcatin hiç bî-zahîr 

Pâdişâh-ı bî-zevâl ü muhsin-i esdak-nüvâz

Tnd-i pâkinde ânın makbul olan ihlastır 

cAbd-i muhlisten kabul eyler demez hiç çok ve az

Olmayınca ey merâî tâcatin ihlasla 

Müsmer olmaz nezd-i Hakda olsa da tûl u dırâz
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Fevziyâ terk-i salât etme namazsızlar gibi 

Kıl namâzı et niyâzı dî niyâza kış u yâz

diyerek namaza devâm etmeyi nasihat eden pend başlıklı bir manzûme ile 
aşağıdaki münâcaat bulunmaktadır.71

Kabul olursa bir zerre senin ‘indinde gerYârâb

Bilâ-şüphe künûz-i câleme kadri değer Yârâb

Füyûzundan olursa şemme-yâb bir cabd-i mahlûkun 

Nesîm-i feyz-i lütfun hep serî üzre eser Yârâb

Bulan gencîne-i ihsânını ‘âlemde tahkıka 

Hemân destinde senin hâk olurmuş sîm ü zer Yârâb

Ve hem bir kalb olursa şude-yâb nûr-i tecellînden 

Olur rûyi dü-^âlemde ânın bedr ü kamer Yârâb

Eğer Fevzî kulundan eylesen makbûl bu nâcîzi 

Verir her bâr dıraht-ı matlabı berk ü semer yâ râb 

b. CâmFu’ş-şalavât (Baskı yeri ve yılı yok, 19 s.)

1308 (1890) yılında Mehmed Fevzi Efendi’nin Medîne’den sonra tayin edildiği 

Edirne niyâbeti sırasında te’lif edilmiş72 19 sayfalık bu küçük hacimli eserde beş vakit 

namaz, cumâ namazı, bayram namazları, tavaf namazı, cenâze namazı, terâvih namazı, 

kuşluk vb. nâfile namazlar ile kaza namazlarının ne zaman ve nasıl kılınacakları 

hakkında âyet ve hadislerle izahlarda bulunulmuştur.

71 Mehmed Fevzi, R uhu’s-Şalat, s. 24.
72 Mehmed Fevzi, Camiu’ş-şalavat, s. 1.
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c. Hakıkatü’l-hürriyye (Baskı yeri ve yılı yok, 28 s.)

Eser, namazı ve diğer ibâdetleri ihmâl edenlerin günden güne çoğalması 

üzerine duyulan endişenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Müellif hürriyet 

kelimesini yanlış anlayıp istismâr edenleri altı kısma ayırır. “Tabaka” adını verdiği her 

grubun, kendi davranışlarını haklı göstermek için ileri sürdüğü görüşleri, âyet ve 

hadislerden delil getirerek çürüten Fevzi Efendi bu kişilerin tutumlarının yanlış 

olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır.73 Risâlenin manzûmelerle zenginleştirilmiş 27 

ve 28. sayfalarında müellifin eserlerinin bir listesi yer almaktadır.

d. Iyânü’l-mesâlik fı beyâni’l-menâsik (İstanbul 1307, 39 s.)

Hac menâsiki ile ilgili, Türkçe bir risâledir. Müellif hac ibâdetinin nasıl 

yapılacağı husûsunda mü’minlere yol gösterecek yeterli bir esere rastlayamadığı için bu 

risâleciği yazmaya karar vermiş ve 4 bâb ve 14 fasıldan oluşan, muhtasar, müfid bir eser 

meydana getirmiştir.74 Eserin sonunda “zeyl-i menâsik”e teberrüken yazılmış biri şükür, 

biri münâcaat, biri nâlt üç Türkçe kasîde, bir Arapça nâlt ve bir de Hz. Muhammed’e 

hitâbeden bir manzum arzuhâl yer almaktadır. Eski bir geleneğe işaret olan bu arzuhâlle 

hasta iken şifâ bulunduğu belirtilmiştir:

Yâ Rasûlallah sahîhan sâlimen geldim sana

Şimdi lâkin hasta düştüm eyle bir dermân bana

Her Kerîm mihmânını taltîf eder çün ez kadîm 

Sen ise kân-ı keremin kıl bana bahş-ı şifâ

Gerçi Şâfî f i ’l-hakıka hazret-i Allah’dır 

Anca makbuldür ânın ândinde işittiği ricâ

73 Uzun, s. 19.
74 Mehmed Fevzi, ‘Iyânü’l-menâsik, s. 3.
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Rahm edip de bu marîzin haline yâ Seyyidî 

Birricâ kıl can karîb işfa’ Yâ râbbena

Fevzî bu büstre-i bî-mârîde terk etmeyüb 

Eyle ihyâ <avdet-i sıhhatle ey dost u Hüdâ

e. Seyfü’l-cihad fî naşri’l-(ibâd (İstanbul 1294, 38 s.)

1293 (1877-1878) Türk-Rus harbi ardından yazılan yedi fasıllık bu Türkçe 

risâlede mal ve bedenle yapılan cihâdın lüzûmu ve faziletleri üzerinde durulmaktadır. 

Yer yer müellifin manzûmelerinin de bulunduğu eser halkı cihâda teşvik için 

yazılmıştır.75

f. Mevhibetü’l-vehhab fî ta<bîrâti’l-elkâb ve münacati Rabbi’l-erbab

(İstanbul, 1325, 112 s.)

Çeşitli zamanlarda okunabilecek her türlü du'ânın yer aldığı, Arapça-Türkçe 

bir dulâ risâlesidir. Eser mukaddimât, tasliyât, ta'bîrât, da'avât şeklinde dört kısımdan 

oluşmaktadır. Fevzi Efendi ders öncesi ve sonrası okudukları ile katıldığı cemiyetlerde 

yaptığı du'âların çok beğenildiğini, dinleyenlerin bunları kendisinden istediğini, bu 

sebeple bu dulâ risâlesini yazmaya karar verdiğini söylemektedir.76

g. Hediyyetü’s-sülehâ (İstanbul, baskı yılı yok, 8 s.)

Bu küçük, Türkçe dulâ risâlesi daha çok âyet ve hadislerde yer alan Arapça 

du'âlarla, bunların tercümelerini içine almaktadır.77

h. İbtihal (Baskı yeri yok, 1307, 16 s.)

Bir dulâ kitabı mâhiyetindaki bu risâlenin Türkçe mukaddimesinde müellif 

‘mevcûd evrâd-ı şerîfelerdeki du'âların tamanen uhrevî maksadlara yönelik ve 

dünyadan yüz çevirmeyi telkin edici mâhiyette oluşu sebebiyle, müslümanların dünyevî

75 Uzun, s. 20.
76 Mehmed Fevzi, Mevhibetü’l-vehhab, s. 5.
77 Uzun, s. 21.
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ihtiyaçlarının da bulunduğunu göz önüne alarak’ yazdığını belirtmektedir. Eser her 

günün virdi şeklinde alt alta sıralanmış Arapça du'âlardan ibârettir.78

ı. V esîle-i se(âdet (Baskı yeri ve yılı yok, 22 s.)

Eserin başında Nûr Sûresi 63. âyetteki “Rasûlün size yaptığı çağrıyı birbirinize 

yaptığınız çağrılarla bir tutmayın” emri hatırlatılarak eserin sebeb-i telifi izah edilmiştir. 

Maksat; ilme yeni başlayan talebelere Allah ve rasûlünden bahsederken nasıl kelimeler 

kullanmaları gerektiğini öğretmek, herhangi bir insandan bahsediyormuş gibi 

konuşmamalarını öğütlemektir. Risâlede Hz. Peygamber’e ta'zim için kullanılacak 

Arapça ve Türkçe ibârelerle bu konuda çeşitli isim, sıfat ve ta'birleri sıralamıştır.

i. H azînetü’l-hutabâ (İstanbul 1303, 72 s.))

Antalya’lı sahaf Mehmed Efendi’nin talebi üzerine Arapça olarak hazırlanan79 

bu eserde gerek mahsûsa gerek mutlaka 69 hutbe ile, hicret esnâsında Hz.Peygamber’in 

îrâd ettiği ilk hutbe80 ve Kalbe-i Muazzama’da usûl-i Arab üzre hatiblerin okudukları 

hutbelerden bir örnek hutbeyi de ekleyerek toplam 71 hutbeye yer verilmiştir. Arabî 

ayların sırası gözetilerek hazırlanmış eser klasik mânâda bir hutbe mecmuâsı sayılabilir.

j. İsbâtü’l-m uhassenât li-tilâveti M evlid-i seyyid i’s-sâdât (İstanbul [?] 1314,

23 s.)

“Mevlid-i Şerîf okutmak ve dinlemek bidlattir ve günahtır” diyenlerin sözlerini 

red için yazılmış, Türkçe, mensur-manzum bir eserdir. Müellif mevlid okutmanın 

faydalarını yedi bölüm halinde izâh etmiş ve kendisinin de hem mevlid yazdığını hem 

de masraflarını karşılayarak mevlid okuttuğunu burada da söylemiştir.81

78 Uzun, s. 21-22.
79Mehmed Fevzi, Hazînetü’l-Hutabâ, s. 3.
80 Mehmed Fevzi, s. 62-63.
81 Mehmed Fevzi, İsbâtü’l-muhassenât, s. 3.
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4. Ahlak ve Siyâsetle İlgili Eserleri

a. Hadaik-ı Hamıdiyye nam Ahlâk Risalesi

Yaratıcı, yaratılan, insanlık, riyâset, tebâiyyet konularının açık bir Türkçe ile 

kaleme alındığı bu yedi varaklık mensur, yazma risâlenin bir nüshası İstanbul 

Üniversitesi Kütüphânesindedir. (TY.4187.)82

b. Tezkır-i Diyanet ve Tenkır-i Hıyanet (Haleb, 1295, 62 s.)

Mensur-manzum olarak yazılan, bir mukaddime, yedi bölüm ve 37 beyiti 

muhtevî bir hâtimenin de yer aldığı eserde Hz. Peygamber ve sahâbe ile daha 

sonrakilerin Kur’ân’a ve sünnete ne derece bağlı oldukları, bunun sonunda Allah’ın 

yardımı ile nasıl ödüllendirildikleri anlatılıp, bunlara uymayanların ise musîbetlerle, 

terbiye-i İlâhiyye sonucu nasıl cezâlandırıldıkları açıklanıyor.83

c. İhtaru’l-ahyar (Baskı yeri ve yılı yok, 16 s.)

Müellif, “vazîfeyle ayrıldığı İstanbul’a dört yıl sonra döndüğünde kadınların 

yüzleri açık ve serbest kıyâfetler içinde dolaştıklarını, kimin müslüman kimin gayr-i 

müslim ve yabancı olduğunun anlaşılmadığını görünce, ilgilileri uyarmak üzere” eserini 

kaleme almıştır. Üç fasıldan ibâret bu Türkçe risâlenin ilk bölümünde tesettür mes’elesi, 

ilgili âyet ve hadislerle fıkhî hükümler dikkate alınarak açıklanmakta, ikinci bölümde 

açık-saçık gezmenin fert ve cemiyet hayatı bakımından doğuracağı menfî netîceler 

üzerinde durulmakta, üçüncü bölümde ise emr bi’l-malruf ve nehy ‘ani’l-münker gereği 

bu kadınlara, onlardan mes’ul erkeklere ve idârecilere düşen vazîfeler

hatırlatılmaktadır.84

82 Uzun, s. 22.
83 Mehmed Fevzi, Tezkir-i diyanet, s. 2.
84 Uzun, s. 23.
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d. Üssü’l-intizam (Baskı yeri ve yılı yok, 31 s.)

31 sayfalık bu risâle Kayseri niyâbeti sırasında Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet 

sınırları dahilinde, kimlerle, nasıl arkadaşlık edileceğini beyân etmek maksadıyla 

yazılmıştır. Yer yer manzum kısımları da olan eğitici bir risâledir.85

e. Tesliyetü’l-mahsüdîn (Baskı yeri ve yılı yok, 35 s.)

Yine Kayseri niyâbeti sırasında yazılmış olan bu risâle de hasedin zararlarını 

anlatmak, kendisi gibi hased yüzünden çeşitli sıkıntılara uğrayanları tesellî etmek için 

yazılmıştır. Bir mukaddime, kendi dîvânından iki gazel, altı fasıl, çeşitli şiirler, kıtla, 

beyit ve mesnevîlerle, manzum bir hâtimeden ibârettir.

f. en-Neşâyihu’l-Fevziyye fi’l-ed<ıye ve’l-medâyihu’s-seniyye

(Baskı yeri ve yılı yok, 8 s.)

Bu risâlede müellif; Peygamber Efendimizin “Din nasihattır” hadîs-i şerifinden 

hareketle, devrin padişahı olan Sultan Abdülhamid’e itaat etmenin gerekliliği ile ilgili 

nasihatlerde bulunmaktadır. O’na itaat ve dulâ etmenin şart olduğunu söylemekte ve 

bunun aksini yapanların büyük bir hataya düşeceklerini, hatta kahr u perişan 

olacaklarını dile getirmektedir.86

g. Zübdetü’l-âsâr ve umdetü’l-efkâr (Baskı yeri ve yılı yok, 16 s.)

İttihatçılar tarafından yürütülen Abdülhamid’in halifeliğinin geçerli olmadığı 

konusundaki propagandaya karşı yazıldığı anlaşılan bu Türkçe risâlede “ulü’l-emre 

itaat” esasından hareketle, halîfe-i müslimîn olan Abdülhamid’e itaatın dînen gerekli 

olduğu, isyan ve muhâlefetin ise ceza gerektireceği ele alınmaktadır. Müellifin Haleb 

niyâbetinden İstanbul’a dönerek, Fatih Câmii’nde Buhârî okuttuğu sırada kaleme 

aldığını belirttiği risâlede yer yer kendi manzûmeleri de bulunmaktadır.87

85 Mehmed Fevzi, Üssü’l-İntizâm, s. 2-3.
86 Bu risâlenin tamamı İsmâil Kara tarafından günümüz Türkçesi’ne aktarılmıştır. Hilâfet Risâleleri. 
İslam Siyasi Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik. II. Abdülhamit Devri, I, 253-260.
87 Uzun, s. 23-24.
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5. Tasavvufla İlgili Eserleri

a. ‘Aynü’l-hakıka fî rab ıtati’t-tarıka (Baskı yeri ve yılı yok, 29 s.)

Reşahât-ı A ynü’l-Hayât isimli eserin hâşiyesinde 489-518 sayfaları arasında 

basılmış olan risâleyi, ziyâret amacıyla gittiği Filibe’de, ehl-i zikr ve tevhîdi tekfir ve 

râbıtayı inkâr eden -risâle kılıklı- bir eser sebebiyle yazdığını belirtmektedir.

b. Nihayetü’l-iktidar li-evliya’i’l-kibar (Baskı yeri ve yılı yok, 8 s.)

Kerâmetin çeşitleri ve dereceleri ile velîlerin kerâmetlerinin değeri hakkında 

âyet ve hadislere dayalı kısa bilgiler veren 8 sayfalık bu risâleyi; müellif Râzî’nin 

tefsirinden ve diğer bâzı evliyâullâhın kitap ve risâlelerinden faydalanarak, mucize, 

kerâmet ve sihir hakkında yazdığını belirtmektedir.

c. Tahrîrü’l-murad fî def(i’t-ta(n ve’l-fesad fî hakkı Muhyiddîne’l-(Arabî

(Balıkesir 1306, 32 s.)

Müellifin 1302’de (1885) Kayseri nâibi iken kaleme aldığı bu Türkçe eserde, 

çok değerli bir İslâm büyüğü olan İbn Arabî hakkındaki yanlış düşünce ve bilgileri, 

özellikle de onun Firavun’un îmânı konusundaki görüşleri tashîh edilmek istemiştir. 

Dört fasıldan meydana gelen risâlenin son iki faslı Muhyiddin İbn Arabî’nin kerâmetleri 

ve hayatına ayrılmıştır.88

d. et-Tefrîd fî Tercemeti’t-Tecrîd (İstanbul 1285, 254 s.)

Müellifin deyimiyle “hakayık-ı tevhîd-i müştemil” olan ve aslı İmam 

Gazâlî’nin kardeşi, ünlü mutasavvıf Ahmed Gazâlî’nin (ö. 1126) Tecrîd f î  Tercemeti’t- 

Tevhîd isimli hacimli eserinin tercümesidir.89

e. Temessükü’l-ezyal min sadati’r-rical (İstanbul, Baskı yılı yok, 31 s.)

Müellif önsözde; bu kitabın 1257 (1841) yılında Mekke-i Mükerreme’de 

intisâb ettiği Nakşibendîliğin kurucusu Muhammed Bahâüddîn Nakşibend başta olmak

88 Uzun, s. 24.
89 DİA, II, 70’den aktaran: Uzun, s. 24.
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üzere Celâleddîn-i Rûmî, Abdülkâdir Geylânî, Seyyid Ahmed Rufâî, Ebu’l-Hasen eş- 

Şâzelî gibi mutasavvıflardan ve onların bazı kerâmet ve menkıbelerinden bahsettiğini 

belirtmektedir.90 Mensur olmakla berâber yer yer gazellere de rastlanan risâlenin 

sonunda Dîvânının son gazeline yer vererek her beyti numaralandırmış ve hangi beytin 

hangi âyet ve hadise işâret ettiğini belirtmiştir.91

2. Eyleme ehl-i su<âli kapıdan redFevzi

Kılmaz erbâb-ı sehâ bâbını hiç sed Fevzi

3. Eyle hem şük-ir firâvân Hüdâ her demde 

Tâ ki ihsân ide ol lütfunu bî-had Fevzi

4. Gerçi mümkün olamaz şükrün edâ etmek ânın 

Kılmış incâm bize çün nkmet-i bî-âdFevzi

5. Rızk-ı maksûma rızâ-dâde olandır dil-şâd 

Kişiye çünkü nef vermez imiş ked Fevzi

6. Kıl tasadduk fukaraya ki hadisde vardır 

Ömr-i ashab-ı kirâm olduğu mümted Fevzi

Alma güftâra sakın kavl-i kabîhi zîrâ 

Dehen-i pâke yakışmaz sühan-i bed Fevzi

90 Mehmed Fevzi, Temessükü’l-ezyâl, s. 2-3.
91 Mehmed Fevzi, s. 30-31.
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7. Kılma bir ferde şikâyet sakınıp derd-i dilin 

Çün şikâyetle onulmaz maraz-ı derdFevzi

8. Etmesin germ ile serdi seni dehrin diltenin 

Germ olur gâh dehr hem ki olur serd Fevzi

Mahlasım râh-ı Hicaz’da dedi bir zât şöyle 

Bula yâ râb dü-âlemde Muhammed Fevzî

2. beyit: “ve emme’s-sâile felâ tenhar” 92âyet-i kerîmesine işârettir.

3. beyit: “ve lein şekertüm le ezîdenneküm” 93âyet-i kerîmesine işârettir.

4. beyit: “ve in te'uddû ni'meta’llâhi lâ tuhsûhâ”94 âyet-i kerîmesine işârettir.

5. beyit: Dîvân-ı Ali kerrema’llâhu veçheden “fe inne’r-rızka maksûmun ve 
keddü’l-mer’ü lâ yenfe'u” mısrâ'ına işârettir.”

6. beyit: “e’s-sadakatü terüddü’l-belâü ve tezîdü’l-lömr” hadîs-i şerifine
işârettir.

7. beyit: “el-veclu yezdâdü bi’z-zecri yenkusu bi’s-sabri” kaziyyesine işârettir.

8. beyit: Tuhfe-i Vehbi’den “germ ü serdine bakılmaz bu fenâ dünyanın” 
mısrâ'ına işârettir.

B. EDEBÎ ESERLERİ

1. Arapça Olan Eserleri

a. Kaşîde-i Kudsiyye (İstanbul 1307, 8 s.)

Farklı bir üslupla hazırlanmış, elli beyitten oluşan bu Arapça, küçük risâle 

tahkîk-i mebânî ve tedkîk-i meânîsi <Atıyye-i Kudsiyye isimli eserin şerhinde 

mezkurdur. Her dört beyit, on cilt olan Buhârî Şerîfin her bir cildinden dörder hadisi-i

92 Kur’ân, Duhâ 93/10, “Yardım isteyenleri azarlayıp kovma.”
93 Kur’ân, İbrahim 14/17, “Eğer şükrederseniz size nimetimi arttıracağım.”
94 Kur’ân, İbrahim 14/34, “Allâh’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız.”
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şerif seçilerek -hadîs-i erba'îne işâretle- tertîb edilmiştir. 95 Eserin son kısmında elli 

beyitlik Arapça ayrı bir manzume bulunmaktadır.

b. el-(Atıyyetü’l-kuddüsiyye ‘ale’l-kaşîdetü’l-Kudsiyye

Hakîkatü’l-hürriyye ve Fihristü’l-âsâfda basıldığı bildirilen ancak matbû 

nüshası görülemeyen bu eserin 1297 (1880) yılında istinsah edilmiş bir yazması İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir.(AY. Nu. 4893). Adından da anlaşılacağı gibi Kasîde-i 

Kudsiyye'nin şerhi olup sonunda devrin bazı âlimlerinin takrizleri vardır.96

c. Kaşîde-i Medeniyye (İstanbul 1307, 7 s.)

Müellifin Medîne’de nâib iken kaleme aldığı ellibeş beyitlik Arapça bir 

kasîdedir. Hz. Peygamber’i öven ve “müstefilün fâilün müstefilün fâilün” vezniyle 

kaleme alınmış olan manzume, Hamdî imzasını kullanan bir hattatın kaleminden 

çıkmış, oldukça güzel bir nesih hattıyla bastırılmıştır.97

d. el-Haşîdetü’n-Nebeviyye şerhu kaşîde-i Medeniyye (İstanbul 1307, 74 s)

Eser Kasıde-i Medeniyye'nin Arapça şerhidir ve Medîne’de 14 Zilhicce 

1306’da tamamlanmıştır.98

e. Kaşîde-i (ulyâ (Baskı yeri ve yılı yok, 13 s)

Dibâcede yer alan müellifin ifâdelerine göre; eser aynı Kasîde-i Bürde gibi Hz. 

Peygamber (sav) Efendimizin medh-i şerîfi hakkında ise de ümmetine olan bazı 

nesâyih-i Muhammediyye’sini dahî mutazammındır ve bu cîhetle Şifâ-yı Şerîf ve 

Tarîkat-ı Muhammediyye99 isimli kitapların bir hülâsâsıdır.

Hüseyin Hilmi Malatyavî’nin harekeli, güzel nesih hattıyla cetvelli olarak 

basılmıştır. Şiirde ki, mânâları bilinmeyen kelimeler açıklanmıştır.

95 Mehmed Fevzi, Kaşîde-i kudsiyye, s. 2-3.
96 Uzun, s. 25.
97 Uzun, s. 25.
98 Mehmed Fevzi, Haşîdetü’n-Nebeviyye, s. 74.
99 Muhammed b. Pir Ali Birgivî, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye.
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f. Ğarısetü’t-tuba şerhu,l-Kaşıdeti’l-(ulya (İstanbul 1292, 299 s.)

Hazînetü’l-Hutebâ isimli hutbe mecmuasının yazılmasına da sebep olan 

Antalya’lı sahaf Mehmed Efendi tarafından tab ettirilmiş olan eser100 Kasîde-i ‘Ulyâ’nın 

Arapça şerhidir. Müellif, Tırnova ve Mostar niyâbetleri sırasında iken yazılmış, 

Ankara’da iken tamamlanmıştır.101 Eserin sonunda derslerde okunacak mukaddime ve 

dulâlar bulunmakla beraber Kasîde-i Ulyâ’nın metnine de yer verilmiştir.

g. Miftahu’n-necat (İstanbul 1284, 88 s.)

Tam ismi Miftâhu’n-Necât f i  teşlışi’l-lüğat ve tahmısi’l-Kaşldeti’l-Bürde li- 

medhi seyyidi ’s-sadat olan eser Bûsırî’nin Kasîde-i Bürde isimli eserinin Arapça, 

Türkçe ve Farsça tahmîsidir.

Mukaddimesinde bu eseri hem Efendimizin şefâatine nâil olmak hem de şifâ- 

yâb olmak ümidi ile yazdığını belirten Fevzi Efendi, kasîdenin her Arapça beytinin 

başına önce Arapça, sonra Farsça, sonrada Türkçe 3’er beyit ilâve etmiştir. Her tahmisin 

ardından esas metnin Türkçe açıklamasını da verdiğinden bir nevi şerh niteliği de 

kazanmıştır. Sonunda Kasîde’den sonra okunması için yazdığı bir münâcaat, bir tarih 

manzumesi ve bir de takriz yer almaktadır. Takrizde; eserin 1284’te (1867) Hattat 

Mustafa Nazif tarafından yazıldığı, Muharrem Efendi’nin taş baskı atölyesinde basıldığı 

ifâdesi bulunmaktadır.102

h. Fethu’l-verde şerhu’l-Bürde

Fevzi Efendi’nin eserlerinin listesini verdiği Hakîkatü’l-hürriyye ve Fihristü’l- 

âsâf da matbû olduğu bildirilen bu eserin 1304 (1887) tarihli bir yazması Millet 

Kütüphânesi’ndedir. (Ali Emîrî, Şeriyye Nu. 1331). Eser Bûsirî’nin Kasîde-i 

Bürde’sinin Arapça bir şerhidir.103 100 101 102 103

100 Mehmed Fevzi, Hazlnetü’l-Hutebâ, s. 2.
101 Mehmed Fevzi, ĞarTsetü’t-Tubâ, s. 3.
102 Mehmed Fevzi, M iftahu’n-necat, s. 88.
103 Uzun, s. 27.
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ı. Tuhfe-i Fevzi (İstanbul 1306, 48 s.)

Küçük, fakat hacimli, 986 beyitlik Arapça-Türkçe manzum bir sözlüktür. 

Medîne kadılığı sırasında yazılan eser, mükâleme ve muhâverede kullanılan Arapça 

lafızları açıklamaktadır.104 Bu eser M. Sadi Çöğenli’nin Eski Harflerle Basılmış Türkçe 

Sözlükler Katoloğu isimli eserinde de zikredilmektedir.105

Baş kısımda bir mesnevî, gazel tarzında yazılmış, eliften yâ’ya kadar 63 kıta, 

en son kısımda da yine gazel tarzında bir hâtimeden oluşmaktadır.

1. Kudsiyyü’l-kelâm fi mevlidi’n-Nebi ‘aleyhi’s-selâm

Herhangi bir nüshasına ulaşamadığımız bu eser Arapça yazılmış mevlid-i 

şerîfdir.106

j. Kudsiyyü’l-minhâc fi icmâli bahsi’l-mi(râc

Yazma ve matbû nüshasına rastlanmayan ve eserlerinin listesiyle, Isbâtü’l- 

Muhassenât mukaddimesinde Arapça mi(râciyye olarak zikredilen bu eserin mi(râc 

konusunda Arapça yazılmış ilk mesnevî olmak gibi bir özelliğinden söz edilebilir.107 

Metin Akar mirâc ile ilgili olarak otuza yakın eser tesbit etmiş, bu eserlerin tamamının 

mensur olduğunu söylemiş, bu dilde manzum bir esere rastlanmadığını ifade etmiştir.108

2. Farsça Olan Eserleri

a. Bülbülistân (İstanbul 1310, 78 s.)

Sırasıyla fihrist, takdim (II. Adülhamid’e), dibâce, bir kıtla, nihal adlı bölümler 

ve bir tarih manzûmesini muhtevî mensur-manzum bir eserdir. Fevzi Efendi, bu eserin 

Sâdî’nin Gülistân'ı (659), Molla Câmî’nin Baharistân\ (892) ve Kemâlpaşazâde’nin

104 Daha geniş bilgi için bk. Hulusi Kılıç, "Türkiye’de Arap Lexicographiesi çalışmaları”, 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya, 1973)
105 Sadi Çöğenli, “Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katologu”, Erzurum: 1990, s. 42.
106 Mehmed Fevzi, H aklkatü’l-hürriye, s. 27.
107 Uzun, s. 28.
108 Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Miracnâmeler, Ankara: 1987, s. 91-93.
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Nigaristân'  (935) vâdîsinde bir eser olduğunu belirtmektedir.109 “Nihâl” adıyla anılan 

sekiz bölümden oluşan bu eserde cennetin sekiz makamı ve bu makamlara nasıl 

ulaşılacağı hikâyelerle anlatılıyor. İbnü’l-Emin Mahmut Kemâl İnal, eseri, Yusuf 

Paşa’nın benzer bir eser için söylediği beyti değiştirerek:

Bahâristân u Bostân u Gülistân

Yetişmez mi ne lâzım Bülbülistân

değerlendirmesiyle zikretmektedir.110

b. Kudsü’l-mesnevî (Baskı yeri ve yılı yok, 16 s.)

Kudüs'te tamamlanan 343 beyitlik Fârîsî manzûme müellifin otuzuncu 

eseridir.111 Her üç beyit mânâsı itibâriyle Kur’ân’daki bir sureye işâret etmekte ve sayfa 

kenarlarında sure adları gösterilmektedir. Eserin başında yazarın hayatı ile ilgili kısa 

bilgiler vardır.112

c. el-Ünsü’l-ma(nevî fî şerh-i kudsi’l-Mesnevî (İstanbul 1300, 297 s.)

Bu risâle Kudsü ’l-Mesnevî isimli kasîdenin Arapça şerhidir. Müellif eserinde 

her üç beytin Kur’ân’ın hangi sûresine işâret ettiğini beyitlerin manalarıyla birlikte 

açıklamış, surelerin nasıl isimlendirildiklerini, nüzul sebebini, nüzul yerini, kaç âyet, 

kaç kelime, kaç harf olduğunu ayrıntılı bir biçimde ele almıştır. Ayrıca içinde sûrelerin 

kısa tefsiri de yer almaktadır. Fevzi Efendi bu eserini “zübdetü’t-tefasir denmeye lâyık” 

şeklinde nitelendirmiştir.113 Son kısımda bu dersin başında okunacak bir mukaddime ile 

sonunda okunacak bir dulâ bulunmaktadır.

109 Mehmed Fevzi, Bülbülistân, s. 3.
110 İnal, I, s. 414.
111 Mehmed Fevzi, Kudsü’l-Mesnevî, s. 1.
112 Uzun, s. 29.
113 Mehmed Fevzi, H akîkatü’l-Hürriyye, s. 27.
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3. Türkçe Olan Eserleri

a. D ivan

Fevzi Efendi bu eserini Fihristte matbû olarak zikretmesine rağmen, eserin 

herhangi bir nüshası tarafımızdan tesbit edilememiştir. “Ayrıca Özege'nin Katalog 'unda 

da kaydı bulunmaması, nüshasının nâdir olduğunu veya basıldıktan sonra bir kazaya 

uğradığını yâhut İstanbul dışında basılmış olabileceğini düşündürmektedir.114

b. M üntehabat-ı D îvan-ı Fevzi (Baskı yeri yılı yok, 28 s.)

Arapça Farsça yanında çoğunluğu Türkçe şiirlerden ibâret olan bu eser, yazarın 

kendi Dîvânından seçtiği münâcaat ve na'tlardan ibârettir.

“Per-i pervâz-ı mürg-âmûz-ı bâl oldu bismillâh 

Dü-çarh vâpur-ı deryâ-yı îsâl oldu bismillâh

Ser-rahşe ligâm-ı elzem-i küheylân olsa da elbet 

Anmçün zer-i ligâm-ı rahş-ı ifâ l oldu bismillâh

Gerekdir nâm-ı Hak tebcîl kılınmak her dem âgâz 

O yüzden işte nâm-ı hakkı ibcâl oldu bismillâh

Olur mu bâb-ı makfûl bî-müjeng meftûh âlemde 

Güşâd-ı leyyit kim müjeng-i bâl-âmâl oldu bismillâh

Cemî-â âleme mebde ’ olduğunda Fevziyâ bûbâ 

Denildi nüsha-i Kur ’ân ’a icmâl oldu bismillâh ”

114 Uzun, s. 29.
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Beş beyitlik bu kısa gazelle başlayan eser aşağıdaki el-hamdülillâh redifli 

gazelle devam etmaktedir.

“Dürr-i Kur ’ândır el-hamdülillâh 

Sırr-ı Furkandır el-hamdülillâh

Firâvândır bize in^âm-ı Yezdân 

Anı idândır el-hamdülillâh

Derunun şükr-i nhmet ettiğiçün 

Dile burhândır el-hamdülillâh

Sebepdir feyz u lütfu bî-şumârâ 

Zehî ihsândır el-hamdülillâh

Değil mi Fevzî bir dllet bu kıllet 

Belî dürr-i mânîdir el-hamdülillâh

Bu gazellerin ardından bir kaside ve iki münâcaatla devam eden eserde önce ilk 

mısraları Türkçe, ikinci mısraları Arapça, sonra ilk mısraları Arapça ikinci mısraları 

Türkçe olan münâcaatlara ve nâ'tlere de yer verilmiş ve böylece bir müntehâbât 

oluşturulmuştur.

c. Tevessülâtü’l-Fevziyye fi’n-nu(üti’n-Nebeviyye (İstanbul 1303, 48 s.)

Şâirin bizzat girişte belirttiği üzre bir divânçe olan eser, müellif Kayseri 

niyâbetinde iken yazılmıştır.115 Daha önce yazdığı Divân gibi mecaz ve hakikatten 

ibâret olmayıp, âdetâ bir nâlt-ı şerîf-i Nebevi divân gibi tertib edilmiştir. İki ayrı kıta ile 

başlayan, her harfte 4-5 gazel yer alan eserde şiirler Arapça-Farsça ve Türkçe

115 Mehmed Fevzi, Tevessülâtü’l-Fevziyye, s. 1.
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yazılmıştır. Bazı kelimeler sayfa kenarlarında açıklanmıştır. Gazellerin akabinde 27 

kıtla ile 25 müfred bulunmaktadır. Bir münâcaat ve tarih manzumesi ile sona eren eser 

1303’te tamamlamıştır.

d. Hediyye-i Fevzî (Baskı yeri ve yılı yok, 30 s.)

Bu eserde Mevlid-i Şerîf ve mi'râciyye okumaya başlamadan evvel ve aralarda 

okunabilecek ilâhî ve nâ'tler yer almaktadır. Müellifin ifâdesine göre bazıları Dîvân’dan 

alınmadır. Medîne mevleviyyetinden dönerken getirdiği bazı mübârek şeyleri ziyâret 

ettirirken okunmak için yazdığı özel bir nâlt-ı şerîf de yer almaktadır.116

Niyâz-mendiz cenabından şefâ<at Yâ Rasûlallâh

Ki şânındır bize lutf u ânâyet Yâ Rasûlallâh

Emân bu ber güzâr-ı Ka^be ile ravza-ipâkin 

Aceb mî eylesekpûs u ziyâret Yâ Rasûlallâh

Ki kühl- dîde-i her kudsiyandır hâk-i ravzan kim 

Anın kadrin bilir ehl-i kerâmet Yâ Rasûlallâh

Bize her dürrü güherden daha âlâ bu ihsânın 

Ki sensin ol şeh-i taht-ı risâlet Yâ Rasûlallâh

Bununla eyleriz dâim teberrük hem teyemmün çün 

Mübarek olduğun ettik dirayet Yâ Rasûlallâh

116 Mehmed Fevzi, Hediyye-i Fevzî, s. 5.
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Bize tebşîr-i kâm eyle eyâ şâh-ı rusul zîrâ 

Beşîrsin zâtına mahsûs beşâret Yâ Rasûlallâh

Zuhûr-iyümn ü feyzinden gönül kat-â ümîd etmez 

Ana çünkü olunmuştur işâret Yâ Rasûlallâh

Alıp bu ber güzârı ümmetin Fevzi götürmüş kim 

Eden mi cihâna hep sirâyet Yâ rasûlallâh117

e. Mecma(âtü’t-tercî(ât

Fevzi Efendi’nin terci-i bendlerinden meydana geldiği anlaşılan ve Fihristte 

matbû olarak kaydedilmiş bu risâleye ulaşılamamıştır.118 Özege’nin Katolog’unda da 

yer almamaktadır.

f. Tercî-i bend (Baskı yeri ve yılı yok)

Müellifin Bitlis’te nâib iken kaleme aldığı dînî nasihatler veren 45 beyitlik bir 

manzûmedir.119

g. Kudsiyyetü’l-ahbar fî Mevlîd-i Ahmedi’l-Muhtar

(Baskı yeri ve yılı yok, 16 s.)

Kuds-i şerîf niyâbeti sırasında (1298/1881) kaleme alınmış fasîh, belîğ, müessir 

ve şöhretli bir mevliddir.120 “Fâilâtün Fâilâtün Fâilün” vezniyle yazılmış 174 beyitlik bu 

mevlid manzûmesinde yirmi bir beyitlik bir mukaddimeden sonra, nûr-i 

Muhammedî’nin yaratılışı, Hz. Abdullah vâsıtasıyla Hz. Âmine’ye intikâli; Hz.

117 Mehmed Fevzi, Hediyye-i Fevzi, s. 5-6.
118 Uzun, s. 31.
119 Uzun, s. 31.
120 Mehmed Fevzi, İcmâlü’l-Kelâm, s. 2.
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Peygamber’e hâmile olan Âmine Hâtun’un doğumdan önce her ay biri olmak üzere eski 

peygamberler tarafından ziyâreti ve onlardan Hz. Peygamber’in doğacağı müjdesini 

alması; Efendimizin doğumu ve bu sırada zuhûr eden dokuz önemli hâdise, bu 

bölümden sonra okunacak bir nâlt; doğumdan sonra görülen dokuz mûcize anlatılmıştır. 

Bu hâdiselerin arasında ise dâimâ:

“Ola bed’ü hatmi her hayrü’l-kelâm 

Cân ü dilden es-salâtü ve’s-selâm”

vâsıta beyti tekrarlanmış, ayrıca bölüm başlıklarına yer verilmemiştir. Son 

olarak ise

“Yâ ilâhî ism-i a,zâm hakkı-çün 

Eşref-i ebnâ-yı Adem hakkı-çün”

beytiyle başlayan ondört beyitlik bir dulâ manzûmesi yer almakta, ardından bir 

aşr-ı şeriften sonra okunacak Arapça ve Türkçe birer mevlid du'âsıyla eser sona 

ermektedir. Ayrıca sahife kenarlarında tamâmı Fevzi Efendi’ye âit, mevlid esnâsında 

okunacak nâlt-i şerîf başlığı altında sekiz tevşih ile bir ilâhi olmak üzere toplam on üç 

şiir bulunmaktadır.121

Bu mevlid-i şerifin tamamı Mustafa Uzun tarafından günümüz Türkçesi ile
neşredilmiştir.122

h. İcmâlü’l-kelâm fı Mevlidi’n-Nebî ‘aleyhi’s-selâm (İstanbul 1310, 10 s.)

Müellifin “gerek Süleyman Efendi’nin ve gerek Efendi-i müşârun ileyhin 

mevlidinden daha muhtasarca bir mevlid bulunsa da öyle bir dar vakitte çar çabuk 

okunuverse denildiği işitildiğinden işbu mevlid-i şerifi 1309 (1891) senesi şems-i felek-i 

irfân, sâye-i sübhânü’s-sultân el-gâzî Abdülhamid Hân nasarahu’l-Melikü’l-Mennân 

Efendimiz hazretlerinin zamân-ı saltanat-ı seniyyelerinde Edirne niyâbet-işer(iyyesinde 

iken gâyet muhtasar ve müfîd olarak herkesin anlayabileceği gibi nazm eyledim”123

121 Uzun, s. 32.
122 Uzun, s. 46.
123 Mehmed Fevzi, İcmâlü’l-Kelâm, s. 3.
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diyerek sebeb-i telifini belirttiği 87 beyit, üç bölüm olup 13 beyitlik bir münâcaatla son 

bulmuştur.

Bu risâle de günümüz Türkçesi ile Mustafa Uzun tarafından neşredilmiştir.124

ı. K udsiyyü’s-sirac fî nazm i’l-m i(râc (Baskı yeri ve yılı yok, 16 s.)

Metin Akar incelediği nüshanın tab1 ediliş tarihini 1307 (1889) olarak 

vermektedir. 16 sayfa olan eser muhtasar bir mi'râciyyedir. “Fâilâtün Fâilâtün Fâilün” 

kalıbıyla yazılmıştır. Muhammed Fevzi klasik mesnevî tertibine uymamıştır ve tevhid 

ve nât bölümleri yoktur.125 Sadece birinci ve yedinci gökte görülen olaylar geniş olarak 

dokuz önemli noktasıyla anlatılmıştır.126

Bu risâle de yine Mustafa Uzun tarafından günümüz Türkçesi ile
neşredilmiştir.127

j. E nvarü’l-kevakib fî ley leti’r-R egaib (İstanbul 1306, 9 s.)

Mehmed Fevzi Efendi -bilgisi dâhilinde olmadığı için- mevlid ve mi(râciyye 

ile ilgili birçok eser olduğunu, fakat regâibiyyeyi konu edinen bir eser olmadığından bu 

kitabı yazdığını belirterek esere başlıyor. Fevzi Efendi’nin daha önce regâibiyye 

yazılmadığını ifade etmesi bir hatadır. İslâmî Türk Edebiyâtı’nda şimdilik bilinen tek 

regâibiyye örneği Selahaddîn-i Uşşâkî’nin (ö. 1782) Risâle-i Regâibiyye adıyla anılan 

Matla<u’l-Fecr’idir. Regâibiyye de tıpkı mi(râciyye gibi” Hz. Nasûhî âsitânesindeki bir 

sohbet esnâsında, bir regâibiyye yazılsa da mevlid ve mi'râciyye gibi okunsa, temennîsi 

üzerine bu hizmetin bi’l-ittifak Hz. Salâhî’ye tevcîh edilmesi”sebebiyle yazılıp, 

okunmuş ve beğenilmişti.128

Bu risâle, Peygamber Efendimiz’in annesi ve babasının izdivâclarına ve bunun 

keyfiyetine dâir müstakil bir eserdir. Beş fasıldır ve bu fasıllardan önce 11 beyitlik bir 

mukaddime bulunmaktadır. İlk fasılda 11 beyitle ragâibin anlamı, 2. fasılda 23 beyitle

124 Uzun, s. 72.
125Akar, s. 191.
126 Uzun, s. 33.
127 Uzun, s. 82.
128 Mehmet Akkuş, Edebiyatımızda Regâibiyye ve Salâhî’nin M atla 'u’l-Fecri, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi 
Dergisi, Ankara: 1992, XXXII, 129-153’den :Mustafa Uzun, s. 35.
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regâibin alâmetleri, 3. fasılda 29 beyitle regâibin vukû'u, 4. fasılda 17 beyitle 

Efendimiz’in ana rahmine düşüşü anlatılmaktadır. 5. fasılda ise 21 beyitten oluşan bir 

münâcaat bulunmaktadır.

Bu regâibiyye Mustafa Uzun tarafından günümüz Türkçesi ile neşredilmiştir.129

k. K evâkib-i Ş i(r u İnşa (İstanbul 1287, 190 s.)

Müellif, önsözde öncelikle bazı eserlerinin isim ve muhtevâlarının vermiş 

sonra da sebeb-i te’lifini açıklamıştır ki bu; “yazıya yeni başlayan öğrencilere Türkçe 

imlâ ve kitâbeti öğretmek, böylece onları yanlış ve galat ifâdeler kullanmaktan 

korumak”tır.130

Eserde her türlü arz-ı hâl için manzum ve mensur örnek yer almaktadır. Bu 

kitabı diğerlerinden ayıran özellik ise; her türe âit örneğin sonunda o konuyla ilgili ve 

harf sırasına göre birer gazel ve birer şarkıya yer verilmiş olmasıdır.

C. D İĞ E R  E SER L ER İ

l .  F ethu’l-gınâ fi şerh i’l-B inâ (İstanbul 1307, 46 s.)

Arapçanın sarfı ile ilgili Binâ adlı eserin şerhidir. Fevzi Efendi bu eseri çok 

kısa bir sürede (çend131 gün zarfında) tamamladığını ifade etmektedir.132 Eser 1307 

(1889) yılının Şaban ayında tamamlanmıştır. Sonunda eserlerinden yirmi üç tanesinin 

listesi yer almaktadır.

2. M iftâhu’l-m erâm  (İstanbul 1305, 144 s.)

Birgivî’nin İzhâr isimli eserinin şerhidir. Müellif mukaddimede bu eserin çok 

mu'teber fakat güç olduğunu ifâde etmiş, yeni başlayan talebelere faydalı olacağına 

inandığı için bu şerhi hazırladığını belirtmiştir.

129 Uzun, s. 110.
130 Mehmed Fevzi, Kevâkib, s. 4-5.
131 çend: End gibi üçten ona kadar miktan belli olmayan sayıdır.
132 Mehmed Fevzi, Fethu’l-ğınâ fi şerhi’l-binâ, s. 1.
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3. Seyfü’l-gullab (ala Mugni” t-tullab (İstanbul 1284, 212 s.)

Fevzi Efendi mantık konusunda tanınmış bir medrese kitabı olan Îsâgûcî’nin 

Mahmud İbn Hâfız Hasen el-Mağnisî tarafından yapılan Muğni’t-tullâb isimli şerhini 

daha anlaşılır hale getirmek için bu eseri hazırlamıştır.133 Eser 1284 yılında 

Rebîülevvel’in başlarında tamamlanmıştır.

4. Hülaşatü’l-mîzan (İstanbul 1291, 144 s.)

Mantık ilmine dâir olup Fenârî şerhi adıyla da anılan bu eser talebelerin isteği 

üzerine ders ders hazırlanıp takrir edildikten sonra kitap haline getirilmiştir. Uzun 

müddet medreselerde ders kitabı olarak okutulduğundan birçok baskısı vardır.134

5. Lem(u,l-feva’id fî cem(i ta'rîfati’l-'ulûm ve’l-kava<id

(Baskı yeri ve yılı yok, 34 s.)

Talebelerinin isteği üzerine kaleme alınan bu eser, sarf, nahiv, belâgât, mantık, 

meânî, bedî1, âdâb, beyân gibi ilimlerle, fıkıh usûlü ve hadis usûlü olmak üzere on ilmin 

târiflerini, ıstılahlarını ve kâidelerini îzâh eden küçük bir sözlük niteliğindedir. 8 

beyitlik bir manzûme ve Arapça kısa bir dulâ ile tamamlanmıştır.

Kitabın M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Kütüphânesi’nde bulunan bir nüshası Fevzi 

Efendi tarafından ismi okunamayan bir zâta takdîm edilmiş ve altına da 20 Ağustos 

1313 (1895) tarihi yazılmıştır. Bu sebeple Mustafa Uzun eserin bu yılda basıldığını 

söylemektedir.135

6. Mihekkü’z-zeheb fî tahribetü müdde'i’l-'ilmi ve’l-edeb

(Baskı yeri ve yılı yok, 18 s.)

Fevzi Efendi Haleb’de kadı iken, Ahmediye Medresesi’ne müderris olmak 

isteyenlerin imtihanı için, Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti’nden gelen emir üzere hazırlanıp 

yine orada iken basılmış olan risâle Osmanlı literatüründe imtihan risâleleri adıyla

133 Uzun, s. 39.
134 Uzun, s. 39.
135 Uzun, s. 39.
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anılan gruptaki eserlerdendir. Soru-cevap şeklinde hazırlanmış ve bunlar birbiri ardınca 

tertîb edilmiştir.

7. el-Feyzü’l-cârî fî ta<rîfi’l-Beydâvî ve’l-Buhârî(Baskı yeri ve yılı yok,31 s.)

Meşhûr tefsir âlimi Kadı Beydâvî ile hadis âlimi İmam Buhârî’nin talrîf ve 

tavsifine dâir iki bâb ve yedi fasıldan meydana gelen bir risâledir. Beydâvî ilk bâbda 

kısaca zikredildikten sonra ikinci bâba geçilmiş, beş faslın tamamı Buhârî’ye 

ayrılmıştır. Eserin sonunda Buhârî ve eseri için yazılmış bir Arapça, bir Farsça ve iki 

tane de Türkçe, manzum medhiye bulunmaktadır.

8. Fihristü’l-asar (Baskı yeri ve yılı yok, 8 s.)

Müellif “bazen Arabî, bazen Fârisî ve bazen de Türkî, kâh manzum kâh mensur 

olan risâleler ve kitaplar yazdığını bunların, bazen kendi tarafından bazen de sahaflar 

tarafından tab1 ve temsîl ettirilip hâlâ Dersaadet, Anadolu ve Rumeli ve Arabistan 

diyarlarında câmilerde ve medreselerde talebeler ve âlimler tarafından okunup 

okutulduğunu, alınıp satıldığını fakat bazen hiç iştmemiş kimse dahî bulunduğundan, 

bilmeyenler bilsin, alsın, okusun diyerek bu Fihristi yazmaya karar verdiğini” 

söylemektedir.136

Bu risâle Fevzi Efendi’nin hem hayatı hem de eserleri hakkında geniş bilgi 

vermesi açısından çok kıymetlidir. Eserlerini âlet dersleri, tefsir, ahkâm-ı sâire ve âsâr-ı 

manzûme şeklinde dört başlık altında gruplandırmıştır.137 Fihrist’te bir giriş kısmının 

ardından:

Kılma ta‘yîb ‘■ilme hizmet eyleyen zâtı sakın

Affeder noksânı da olsa ânın Rabb-i Mu‘în

Azıcık neşr-i ‘ulûma sa‘y  eden ihvanına 

Dâimâ eyle i‘âne olma zemmâm u mühîn

136 Mehmed Fevzi, Fihrist, s. 2 .

137 Mehmed Fevzi, s. 3-4.
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Hâsid ü fâsidlik etme gel azîzim mutlakâ 

Çün hased hüddâm-ı ilme kâr-ı şeytân-ı ladn

Bu ricâmı ger kabûl eyler isen sen dâd-râ 

Bil seni eyler mucazzez zât-ı Rabbi’Kâlemîn

Ben de tasdîk hem de tahsîn eylerim hep Fevziyâ

Çünkü böyle kıldı tasrîh kavl-i Kur’ân-ı Kerîm

diye nasihatte bulunan bir kıtla, toplam 63 adet olan eserlerinin tasnîfî, şerîlat-i 

pâkîze-i Muhammediyye hakkında bir terci-i bend, bir ricâ ve istirhamı muhtevîdir.

D. GÖRÜLEMEYEN ESERLERİ

Fevzi Efendi, yaşadığı dönemin en velûd müelliflerinden biri olması yanında, 

bunların listesini ihtivâ eden müstakil bir eser de yazan nâdir şahsiyetlerden biridir. 

Eserlerinin tamamına yakın bir kısmının listesinin yer aldığı bu risâlenin adı Fihristü’l- 

âsâr’dır. Ayrıca Tesyîrü’l-fülk, Hakıkatü’l-hürriye ve Fethu’l-gınâ isimli eserlerinin 

bazen mukaddime bazen de hatime kısımlarında bazı eserlerinin isimlerini, hangi dilde 

yazdığını, matbû olup olmadığını zikretmektedir. Biz bu eserlerden tespit edebildiğimiz 

kadarını yukarda açıklamaya çalıştık. Araştırmamız süresince kütüphânelerde ve 

internet aracılığı ile yaptığımız taramalara rağmen ulaşamadığımız eserlerinin isimleri 

ise şöyledir:

1. Dürerü’l-bihâr;

2. Kitâbü’l-yevâkıt ve’l-cevâhir tercümesi (tamamlanmamış);

3. Revâyıhu’l-fevâyıh fî senâyihi’l-medâyih (manzum);

4. Şerhü’l-kasîdeti’l-kâfiye li-hazreti Ali kerremallâhu veche;

5. Tebyîn-i Hakikat (İstanbul 1330);

6. Tanzîru’l-Mesnevî (Farsça-manzum);
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7. Tenvîru’l-ma'nevî tanzîru’l-Mesnevî (Farsça) ;

8. Teşvîku’s-sıbyân;

9. Tezhîb fî şerh-i Evâili’t-Tehzîb;

10. Sunuhât-ı Kudsiyye;

11. Nüzhetü’s-sâcidîn fî hidmeti Zeyni’l-âbidîn.
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İKİNCİ BÖLÜM

MEVHİBETÜ’L-VEHHÂB’IN İNCELENMESİ
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I. MEVHİBETÜ’L-VEHHÂB FÎ TA'BÎRÂTİ’L-ELKÂB VE MÜNÂCÂTI

RABBİ’L-ERBÂB

A. Yazılış Sebebi

Mehmed Fevzi Efendi, eserin giriş kısmında, derslerinde ya da vaazlarında 

Allah’ın (c.c), Hz.Muhammed’in (s.a.v) ve ashâb-ı kirâm’ın (r.a) isimleri geçtiği zaman, 

bunların isimlerini başkalarının isimleri gibi anmamak gerektiğini138 ifade ettiği gibi 

yine derslerin başlangıcında ve sonunda müfessir, muhaddis ve musanniflerin isimlerini 

söylerken zikredilen adları en güzel tabirlerle anmayı âdet edindiğini dile getirmektedir. 

Kendi okuttuğu derslerin sonunda ve katıldığı cemiyetlerde her duruma uygun bazen 

Arapça bazen Türkçe duâlar etmekte ve bu duâları çok beğenilmektedir. Hatta çok defa 

hâzırûndan bazıları kendisinden bu duâ metinlerini talep etmektedirler. Fevzi Efendi bu 

istekleri geri çevirmediğini, fakat her zaman da müsâit olmadığı için, bu tâbirleri ve 

duâları ihtiyâcı olanların ihtiyâcını gidermesini sağlamak gayesiyle bir araya getirmeye 

karar verdiğini söylemektedir.

B. Şekil Özellikleri

Fevzi Efendi’nin sözkonusu eseri mensur ve müseccâ bir du'ânâmedir.

Genel bir fihrist ve giriş kısmı ile Mevhibetü’l-vehhâb başlığından sonra 

besmele ile başlayan metin, harekeli nesih hattıyla yazılmıştır. Sayfa sayısı 112’dir. 

Transkripsiyonlu metnimizde sayfa numaraları köşeli parantez içinde, satır numaraları 

ise üst bilgi ( A/ şeklinde) olarak gösterilmiştir. Metinlerin hamdele ve salvele kısımları 

ayrı paragraflarda dizilmiş, “âmîn” kısımları ise (♦) işâreti ile belirgin hâle getirilmiştir.

Eser, müellif tarfından dört ana başlık altında tasnif edilmiş olup bunlar, 

Mukaddimât, Tasliyât, Tabrât ve Dacavâftır. Müellif, eserin baş kısmına 62 

maddeden oluşan bir de fihrist ilâve etmiştir. Fakat biz duâların metinde daha kolay 

bulunabilmesi için daha geniş bir fihrist hazırladık. Bu fihristte Mukaddimât başlığı

138 Nur Sûresi, 24/63’teki emre itaat etmek için.
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altında 15, Tasliyât başlığı altında 8, Tabrât başlığı altında 12, Dalavât başlığı altında 

94 adet olmak üzere toplam 129 duâ yer almaktadır.

Fihristin ardından önce ithâf, daha sonra mukaddime kısmı gelmektedir. İthâf 

bölümünde; eserin aslında padişah Abdülmecid zamanında yazıldığı, bu nedenle dulâ 

kısmında onun adının geçtiği; yirmi sekizinci baskıda artık Abdülhamid devri 

olduğundan dulâ esnasında Abdülmecid yerine Abdülhamid denmesi gerektiği ifâde 

edilmiştir.

Mukaddime kısmında müellifin hayatı ile ilgili bilgiler ve eserin te’lif sebebi 

yer almaktadır. Daha sonra esas metin olan duâlara geçilmiştir. Duâlar arasında yer alan 

âyet, hadis ve beyitler bazı yerlerde üstü çizili olarak basılmıştır. Biz de 

transkripsiyonlu metinde bunları altı çizili olarak göstermeyi uygun bulduk.

Risâlenin baskıları ile ilgili M. Seyfeddin Özege’ye ait “Eski Harflerle 

Basılmış Türkçe Eserler Katoloğu” adlı eserde şu bilgiler mevcuttur:

“13364

Mevhibetü’l-Vehhâb Fî Tabirati’l-Elkab ve Münacât-ı Rabbi’l-Erbab 

Mehmed Fevzi Elhâc (Kureyşizâde)

İstanbul Elhac Muharrem Efendi’nin Litografya Destgâhı 1274 (1858)

125 S. Taş 24 x 16 20 x 11

3. Bas. İstanbul İsmail Efendinin matbası 1293 (1876)

112 S. Taş 23 x 15 19 x 11

5. Bas. --- -—  -----  1294 (1877)

120 S. Taş 22 x 15 19 x 11

—  —  İstanbul Arif Efendi Matbası 1314 (1896)

127 S. Taş 23 x 15 19 x 11

28. Bas.—  —  1325 (1909)

112 S.Taş 23 x 15 19.5 x 11.5
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Not: Tarih 1302’de olabilir.”139

Eserin tesbit edilebilen diğer baskılarının tarih ve sayfa sayıları ise şöyledir:

1. 1283 125 s

2. 1292 125 s

3. 1294 127 s

4. 1302 112 s

5. 1309 125 s

Bizim transkripsiyonlu metnimiz için esas aldığımız nüsha, 1325 tarihli, 112 

sayfa olan nüshadır.140 Eserin baş kısmında yirmi sekizinci baskı olduğu 

bildirilmektedir.

C. Dil özellikleri

Mevhibetü’l-Vehhâb’da Osmanlı Türkçesi’nin en belirgin özelliği olan 

Arapça-Farsça kelimeler sık sık yer almakta, ifâde bakımından sanatlı ve seci’li bir 

uslub kullanılmasına rağmen kolay anlaşılmaktadır.

Metinde geçen bazı fiil, fiilimsi, zarf fiil gibi kelimelerin imlâsı husûsunda 

günümüz Türkçesinin telaffuzu esas alınmıştır. Örnek verecek olursak; itmek/etmek; 

ider/eder; disünler/desinler; gelüb/gelip; varub/varıp; virmeğe/vermeye; olur ise/olursa; 

açulsun/açılsın; içün/için gibi. Türkçe kelimelerde transkripsiyon işaretleri 

kullanılmamıştır; okumak, onun, nice gibi.

Eser, her ne kadar muhtevâ itibariyle bir dulâ kitabı olsa da edebî olarak bir 

takım önemli özellikler taşımaktadır. Öncelikle çok akıcı bir dili olan eserde şaşırtıcı bir 

kelime zenginliği bulunmaktadır. Sık sık Arapça ve Farsça kelime ve terkipler 

kullanıldığı gibi, bu metinler Arapça ve Farsça beyitlerle de zenginleştirilmiştir. Metin 

baştan sona secili yazılmıştır. Metinde yer alan seci’lere örnekler:

139 M.Seyfeddin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katoloğu, İstanbul: 1975, III, 1129.
140 Bu nüsha “Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kütüphânesi ’ Hakses 15’” numaralı nüshadır.
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“el-Hamdü li’llahi’l Mu'îni’l-Muğni’l-mugîş ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala 

rasülihi’l-mündi li’l-hayri fî külli hadîs ve ‘ala alihi’l-mütecennibîne ‘ani’l-meyli’l- 

labıs.”

“Cenab-ı Hüda-yı nigeh-ban-ı ‘allam ve calilü’l-hafızıne min elazımi mulcizat- 

ı Muhammedin ‘aleyhi’s-selâm te ‘âlâ ve tekaddese ‘amma yeşıfühü ehlü’l-ğamam.”

“Cenab-ı Hüda-yı rahmet-feşan-ı ‘alem ve ca'ili habîbihî eşrefe nev-li benî

Âdem”

“Ol münzilü’l Kur’an ve Gaffaru’ş-şa’imîne fî şehr-i Ramazan olan Hazret-i 

Yezdan te ‘ala ‘uluvven kebîran ‘amma yürişühü’n-nokşan hazretleri emr-i şerifine 

imtisal en mela’l-kuşür tuttuğumuz oruçları ve kıldığımız şalat-ı teravihleri dergah-ı 

icabet-penahında ahsen-i kabül ile makbül eyleye ve her birerlerimizi böyle nice nice 

mah-ı şıyam-ı mağfiret-ittisamlara me'a’ş-şıhhati ve’l-ıafiyet mevşül eyleye”

Eserde zikri geçen ifadelerin, Arapça-Farsça terkiplerin özenle seçildiği dikkat 

çekmektedir. Kendine has üslûp özelliği gösteren bu eserin bu yönüyle edebî bir değer 

taşıdığını söylemek pekâlâ mümkündür.

D. Muhtevâ özellikleri

Bir dulâ risâlesi olan Mevhibetü’l-vehhâb tabiatıyla dini muhtevâlı bir eserdir. 

Bilindiği kadarıyla duâ kitabı olarak kaleme alınmış ilk Türkçe eser olma özelliğine de
1 • • 141sahiptir.

Eserin dört bölümünden birincisi olan Mukaddimât başlığı altında bazı derslere 

başlamadan okunacak mukaddimeler bulunmaktadır. Bunlar; tefsîr, hadîs, Mesnevî ve 

Kasîde-i Bürde gibi camii ve medrese dersleridir.

İkinci bölüm olan Tasliyât kısmında ise mübârek gün ve gecelerde; meselâ 

Mirâc, Berât, Kadir Gecelerinde yapılan vaazlar ile Ramazan ve Kurban bayramlarında, 

Cumâ vaazlarının evvelinde okunabilecek mukaddime mâhiyetindeki salât ü selâm 

(tasliyât) ibareleri bulunmaktadır. 141

141 Uzun, s. 21.
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Üçüncü bölüm olan Tacbîrât kısmında ders ve vaaz esnasında, Esmâ-i İlâhiyye; 

Esmâ-i Nebeviyye; Esmâ-i Cihâr-yâr; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, 

Esmâ-i Âl-i Abâ: Hz. Fâtıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin; Ashâb-ı Güzîn ve Ezvâc-ı 

Tâhirât için kullanılabilecek hürmetkârâne ifadeler (ta'bîratlar) bulunmaktadır.

Dördüncü ve son bölüm olan Da^avât kısmında ise Osmanlı günlük hayatında 

meydana gelen her türlü vesileyle okunabilecek çeşitli duâlar bulunmaktadır. Bunları 

şöylece sıralamak mümkündür:

Ders duâları Tefsir, Hadis, Mesnevî, Kasîde-i Bürde v.b. derslerin sonunda 

okunacak du'âlar, mübârek gün ve gecelerde yapılan vaazlarda okunabilecek du'âlar, 

ilim, kurrâ’ ve hâfız icâzeti cemiyeti du'âları, hatim ve ketebe cemiyeti du'âsı, kazâ ve 

belâlardan kurtulmak için duâlar, yağmur du'âsı, harb ve fetih du'âları, hacı uğurlama 

ve karşılama du'âsı, sünnet merâsimi du'âsı, bir zenâatin esnafı üstâd çıkardığında 

okunacak ustalık du'âsı, bir beldeye vâlî geldiği zaman dulâ, nikâh, sakal bırakma, 

sakal-ı şerîf ziyâreti du'âsı, yemek du'âsı, namazlardan sonra ve cenâze esnâsında 

okunacak du'âlar, bir binâ tamir edilip yeniden hizmete sunulduğunda ve bir gemi tamir 

edilip yeniden denize indirildiğinde okunacak du'âlar.

Bu du'âların önce Arapçaları ardından da Türkçeleri verilmiştir. 29. sayfada bir 

adet Farsça dulâ bulunmaktadır. Du'âlar geleneğe uygun olarak hamdele ve salvele ile 

başlamakta ve yine âdet olduğu üzre pâdişaha ve askerlerine dulâ edilerek salvele ile 

bitirilmektedir. Dulâ metinlerinde çoğunlukla âyetlerden bazen de hadislerden iktibas 

yapılmıştır. İktibasların birçoğu dulâ başlıkları ile bağlantılıdır. Du'âlar arasında el- 

Esmâü’l-Hüsnâ’ya da sık sık yer verilmiştir.

II. DUÂ METİNLERİNDE YER ALAN ÂYET VE HADİS

İKTİBASLARI

A. ÂYETLER

1. “İnna enzelna.”

“B iz..... indirdik.” Kadir 97/1.
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12/8. Kadir gecesi du'âsında geçmektedir. “sallu ‘ala Muhammedin habıbi’l- 

Mevlâ sebeb-i nüzUl-i sUre-i inna enzelna”

Kur’ân-ı Kerîm’de 97. sûre olan Kadir Sûresi’nin ilk âyetinden iktibas 

edilmiştir. Bu gece Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olmaya başladığı gecedir. Âyetin tamâmı 

şöyledir: “Biz o (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik.”

2. “İn hüve illa vahyun yuha.”

“Onun konuşması ancak vahiy iledir.” Necm, 53/4

22/16. Buhârî Şerîf du'âsında geçmektedir. “el-Hamdü li’llâhi’llezî saddeka 

ehâdîse habîbihî bi-kavlihı in hüve illa vahyün yuha”

Hz. Muhammed’in (sav) tebliğ mâhiyetinde olmayan söz ve davranışlarının da 

vahyin kontrölü altında bulunduğu ve bir konuda içtihad ettiğinde yanlış sonuca ulaşırsa 

ona bunun doğrusunun mutlaka bildirildiği anlaşılmaktadır.142

3. “Y âsîn ve’l-Kur’ ani’l-Hakîm.”

“Yâsîn. Hikmetli Kur’ân’a andolsun.” Yâ-sîn, 36/1-2

23/2. Buhârî Şerîf du’âsında yer almıştır. “bi-hürmeti ya-sîn ve’l-kur’ani’l- 

hakîm ve bi-fazlike yâ Rahmânü yâ Rahim”

“Yâ ve sın” harfleri bazı sûrelerin başlarında bulunan Hurûf-u mukattâ’dandır. 

Bunların Allah ile Rasûlü arasında şifreler olduğunu söyleyen âlimler olduğu gibi, 

gerçek mânâsını ancak Allah ve Rasûlü bilir diye yorum yapanlar da bulunmaktadır.

4. “ve ma rameyte iz rameyte.”

“(Ey Muhammed) attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı.”Enfâl, 8/17

23/14. Buhârî Şerîf du‘âsında yer almıştır. “fe inneke kem mine’z-zâllîne 

hedeyte ve kem mine’l-'â’ilîne ağneyte ve küllü şey’in minke bi-şehâdeti ve ma 

rameyte iz rameyte.”

142 Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş, K ur’ân Yolu Türkçe 
Meâl ve Tefsir, Ankara:, 2004, V, 106.
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Bu söz, Bedir Savaşı’nı anlatan âyetten alınmadır. Bedir, müşriklerle yapılan 

ilk savaştır. Bu savaşta müslümanlar az (310 kişi), donanımları zayıf, müşrikler çok 

(1000 kişi), donanımları kuvvetli idi. Savaş kızıştığı bir anda, Cebrâil’in tavsiyesiyle 

Hz. Muhammed, duâ ederek, yerden bir avuç toprak alıp, kafirlerin yüzlerine doğru 

serpince Kureyş ordusunun gözleri görmez olur. Böylece savaş müslümanların lehine 

sonuçlanır, müşriklerin ileri gelenlerinden çok sayıda kafir öldürülür. Ashab içinde; 

“Şöyle kestim şöyle esir ettim” diye övünenler olunca bunun üzerine bu âyet indirilir. 

Ayet, bu kutsal atışa işaret etmekte, onu atanın hakikatte Allah olduğunu 

bildirmektedir.143

5. “Vemâ erselnâke illâ rahmeten li’l-<âlemîn”

“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiyâ, 21/107

26/3. Şifâ-i Şerîf du'âsında yer almıştır. “ve kulte fi şanihî ve mâ erselnâke

illâ rahmeten li’l-(âlemîn”

Hz.Muhammed’in yaklaşık onbir âyette müjdeci, uyarıcı, şahit, koruyucu, 

vekil, rahmet olarak gönderildiği bildirilmiştir.144 Âyet bunlardan en çok zikredilenidir.

6. “velesevfe yu’tîke rabbüke feterdâ”

“Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sende hoşnud olacaksın.”Duhâ, 93/5

31/17-18. Kasîde-i Bürde dersleri du’âsında yer almıştır. “ve telâleyte ve 

lesevfe yu(tîke rabbüke feterdâ”

Âyette Allah’ın Hz. Muhammed’e (sav) O’nun memnun kalacağı bol lütuflarda 

bulunacağı haber verilmekte, ilerde tebliğinde daha başarılı olacağı ve müslümanların 

sayısının da daha fazla olacağı müjdelenmektedir.

7. “ İnneke lâ tuhlifü’l-mî’âd.”

“.....Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.” Âl-i İmrân, 3/194

143 Mehmet Yılmaz, Edebiyâtımızda İslâmî Kaynaklı Sözler, İstanbul: 1992, s. 53.
144 Yılmaz, s. 171.
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31/18. Kasîde-i Bürde dersleri du’âsında yer almıştır. “fe inneke la tuhlifü’l- 

mî(âd ve tünşi’ü bi-kudretike alsera’l-mevad”

Âyetin tamamının meâli şöyledir: “Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığıyla bize 

vâdettiklerini ver bize; kıyâmet gününde bizi rezil etme. Sen asla vaadinden 

dönmezsin.”

8. “...min haysü la yahtesibü”

“Onu beklemediği yerden rızıklandırır.” Talak, 65/3

38/4. Vaaz du’âsında yer almıştır. “Allahümme’ğfir zünübena ve’stur ‘uyübena 

ve ferric kürübena ve kına mine’l-mehalik ve’rzukna rızkan vâsilan min haysü la 

yahtesib”

9. “Fa’llahu hayrun hafızan ve hüve erhamü’r-rahimın.”

“Allah en iyi koruyandır ve O merhametlilerin en merhametlisidir.”
Yûsuf, 12/64

39/5. Vaaz sonunda okunacak du'âda yer almıştır. “ve iki cihanda hafv u 

ihtiraz eylediğimiz türlü korkulardan semaviye ve ‘arazıyye âfât-ı kevniyyeden

fa’llahu hayrün hafizan ve hüve erhamü’r-Rahimîn ile men(üt olan Hazret-i Allah 

zü’l-Celal celle şanuhü”

Bu âyette Hz. Yusuf’un Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen kıssada babası Yâkub’un 

oğullarını muhâfaza husûsunda Yüce Allah’a olan güvenine vurgu yapılmaktadır. Duâ 

içersinde de iki cihânın türlü korkularında ve semâvî ve arazî âfetlerden ancak Allah’ın 

(cc) yardmı ile korunabileceğimiz ifâde edilmektedir.

10. “Yevme nahşuru’l-müttekîne ile’r-Rahmani vefda”

“Takvâ sahiplerini birgün temsil heyeti gibi Rahmân’ın huzurunda 
toplayacağız.” Meryem, 19/85

39/16. Vaaz du’âsında yer almıştır. “rüz-i mahşerde yevme nahşurü’l- 

müttekîne ile’r-Rahmani vefda zümresine ilhak eyleyip”
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İnanıp iyi işler yapan takvâ sahiplerinin, mükâfatlarını almak için âhiret 

gününde rableri huzurunda bir araya getirilecekleri bildirilmektedir.

11. “innema yahşa’llahe min ‘ibadihi’l-‘ulema’ ”

“Allâh’a karşı ancak, kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar.”
Fâtır, 35/28

48/6. İlim icâzeti dulâsında yer almıştır. “ve medahte li-hâmilıhi fi kelâmike’l- 

kadîmi’l-belîğı’l-allâ bi-kavlike’l-hakkı innemâ yahşa’llahe min <ıbâdihi,l-<ulemâ’”

12. “ la ‘ilme lena illa ma ‘allemtena-lz la fehme lena illa ma fehhemtena”

“Dediler ki; sen münezzehsin, senin öğrettiğinden başka bizim bir 
bildiğimiz yoktur.” Bakara, 2/32.

48/17. İlim icazeti du’âsında yer almıştır. “Allâhümme veffik iyyânâ bi- 

tadımik iz la ‘ilme lena illa ma ‘allemtena ve nesra’l-fuhümi bi-tefhîmik iz la fehme 

lena illa ma fehhemtena”

İlmin anlamı ve kıymeti ile ister melek ister insan ya da başka bir varlık olsun 

sadece Allah’ın bildirdiği kadarını bileceğini vurgulayan bir iktibas yapılmıştır.

13. “Kul hel yestevi’llezîne ya’lemune ve’llezîne la ya’lemun”

“De ki; bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?” Zümer, 39/9

50/5-6. İlim icâzeti du’âsında yer almıştır. “el-Hamdü li’llâhi’llezî rafe'a’l- 

‘ulemâ’e bi-kavlihî te ‘âlâ hel yestevi’llezîne ya‘lemüne ve’llezîne la ya‘lemün”

Mâlum olduğu üzre Kur’ân-ı Kerîm’in ilk emri “Oku”dur. Bu nedenle bilenler 

ile bilmeyenlerin bir olmayacağı gerçeğine, cevabı yine kendi içinde olan bir soruyla 

vurgu yapılmaktadır.

14. “ve rattili’l-Kur’ane tertîla”

“ve Kur’ân’ı ağır ağır tertîl üzre oku.” Müzzemmil, 73/4
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53/20. Kurrâ icazeti du’âsında yer almıştır. “ve ba‘de-zâ ve rattili’l-Kur’ane 

tertîla âyet-i kerimesine imtişâlen tilâvet-i Kur’ân-ı Kerimi mezâhib-i kurrâya tatbik ve 

lisanlarını mânend-i landelîb-i verd-i fetik eyleyen”

Tertîl, Kur’ân ilminde âyetlerin tane tane okunması, harflerin mahreçlerine 

riâyet ederek, her harfin hakkını vererek, duracak yerlerde durarak, uzatılacak yerlerde 

uzatarak okumak anlamında kullanılan bir tabirdir.145 Dinleyenlerin Kur’ân’ı tam 

manasıyla anlayabilmeleri için onun tane tane okunması gerektiği ifade edilmektedir.Bu 

da Kur’ân’ın doğru öğrenilmesi ve okunmasının önemine işaret etmektedir.

15. “Hatema’llahu ‘ala kulübihim”

“Allah onların kalplerini mühürlemiştir.” Bakara, 2/7.

58/3-4. Hatim du’âsında yer almıştır. “Allâhümme’nsur sultânena’l-ğâzî 

‘Abdülhamîd Hân ‘ale’llezîne hatema’llahu ‘ala kulübihim ve ebkâhum fi’l-hüsrâni 

nasran ‘azîzan”

Bu âyette kalpleri mühürlenmiş olarak zikredilenler kâfirlerdir. Aklı ve gönlü 

kapalı kimselerdir. Onlar peşin fikirlidirler, Allâh’ın sözlerini duyamazlar, O’nu 

hissedemezler ve dolayısıyla imân da edemezler.

16. “Ve’n-necmi iza heva”

“İnmekte olan yıldıza andolsun.” Necm, 53/1

68/17. Mevlid cemiyeti du’âsında yer almıştır. “işbu hânesine cem‘iyyet-i 

günahkârânelerimizi bâdi olan bâ‘iş-i sevkendi-i ve’n-necmi iza heva ve dânişmend-i 

mâ zalle sâhibüküm ve mâ ğavâ”

Hevâ, düşmek, inmek ve çıkmak mânâlarına gelir. Bu âyette hâkim olan mânâ 

inmektir. Çünkü yıldız ile Hz.Muhammed’e inen melek veyâ Kur’ân arasında kuvvetli

145 Yılmaz, s. 174.
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bir ilgi ve uyum kurulmuştur.Bunların, gökten inen yıldız gibi parlak ve ışık verici 

olduğu anlatılmak istenmektedir.146

17. “Vallâhu ğâlibün (alâ emrih”

“Allah emrini yerine getirmeye kadirdir.” Yûsuf, 12/21

76/14. Mevlid du'âsında yer almıştır. “şu mâh-ı mübârekde şarkan ve ğarben 

kıraat olunan mevlid-i Muhammedîler hürmetine cenâb-ı Mevlâ va’llâhu ğâlibün (alâ 

emrih âyetiyle aldâ-yı bed-hâh-ı saltanat-ı seniyyesi üzerine gâlib”

İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar Allâh’ın yaratmış olduğu düzeni bozamaz, 

Allâh’ın onlar için takdîr etmiş olduğu kaderi değiştiremezler.

18. “İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în.”

“(Allahım) yalnız sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.”
Fâtihâ, 1/5

77/6. Mîrâciye du’âsında yer almıştır. “ve yâ men ce'ale’ş-şalâte mi'râcen li’l- 

mü’minîn iyyâke na(büdü ve iyyâke neste(în”

“Fatiha suresinde Allah’ın sonsuz merhametini ve yüce kudretini bildiren giriş 

niteliğindeki hamd ve senâ âyetlerinin ardından bu yüce kudret sahibi karşısında 

insanoğlunun durumunu belirleyen bu âyet gelir. Bu âyetle üçüncü şahıstan ikinci şahsa 

geçilir. İltifat sanatı denilen bu geçiş sadece edebiyat bakımından ifadeye bir incelik ve 

güzellik kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda kulun dindarlığı açısından da çok önemli 

bir gerçeği dile getirir. Çünkü kişinin mü’min bir kul sayılması, ilâhî otoriteye kendi 

istek ve iradesiyle teslim olduğunu ikrâr etmesine bağlıdır. İnsanın kulluğu bu otoriteyi 

baskı zoruyla değil gönüllü olarak kabullanmiş olmasıyla bir anlam ve değer 

kazanır.”147

146
147

Yılmaz, s. 172.
Emin Işık, “Fatiha Suresi”, DİA, , İstanbul: 1995, XII, 253.
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19. “Sübhane’llezı esra”

“Her türlü kusur, ayıp ve eksiklikten uzak olan O(Allah) yürüttü.” İsrâ,
17/1.

77 /17. Mi'râciyye cemiyeti du'âsında yer almıştır. “evvelen ve bi’z-zât ilâ 

ravzati men şaddaktehü bi-kavlike sübhane’llezı esra”

Hz.Muhammed, Hicret’ten bir-birbuçuk yıl önce, bir gece Kâbe çevresinde 

veyâ Ümmühânî’nin evinde uyku ile uyanıklık arasında iken Cebrâil gelip onu bir 

Buraka yani mânevî bir bineğe bindirerek önce Mescid-i Aksâ’ya götürmüş, oradan 

Mî(râc denilen mânevî bir merdivenle göklere çıkarmıştır. Hz. Peygamber gök katlarını 

dolaşmış, her katta çeşitli peygamberlerin ruhlarıyla görüşmüş ve en nihâyet yaratıkların 

bilgisinin ulaştığı son nokya olan “Sidre-i Müntehâ’ya varmış, orayı da geçerek 

Allâh’ın huzuruna çıkıp, doğrudan O’nun kelâmını işitme şerefine ermiş, daha sonra 

geri dönmüştür. Bu arada kendisine cennet ve cehennem de gezdirilmiştir. Mekke- 

Kudüs arası, yeryüzü yolculuğuna İsrâ, gök katları yolculuğuna Mi'râc, bu geceye 

Mi'râc Gecesi denilir.148 Bu surenin başındaki bu âyette bu tür konuları telmih eder.

20. “Sümme dena fe tedella fe-kane kâbe kavseyni ev edna”

“Onunla arasındaki mesâfe, iki yay aralığı kadar, yâhut daha az kaldı.”
Necm, 53/9

79/1-2. Mirâciyye cemiyeti du’âsında yer almıştır. “ve sümme dena fe tedella 

fe kane kabe kavseyni ev edna ma kezebe’l-fu’adü ma ra’a âyet-i kerîme-i ‘anber- 

şemîmesiyle sübüt-yâfte olan milrac-ı semâviyye-i Muhammediyyeleri hürmetine”

İsrâ ve Mi’râc olayında Yüce Tanrı’nın, elçisi Hz. Muhammed’i kendisine iki 

yay aralığı kadar, hattâ ondan daha fazla yaklaştırdığı açıklanmaktadır. Yaklaştırmanın, 

iki yay aralığıyla açıklanmasının ayrı bir anlamı bulunmaktadır: O dönemlerde 

Araplarda yaygın bir âdet vardı. Sahraya çıktıklarında iki dost, dostluklarının göstergesi

148 Yılmaz, s. 15.
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olarak çadırlarını birbirlerine iki yay aralığı kadar yakın kurarlardı. Bu yakınlık en 

samimi dostluğun ifâdesiydi.149

21. “el-kâri’atü me’l-kâri’atü vemâ edrâke me’l-kâri’atü.”

“Kulakları patlatan o ses! O ne dehşetli ses! O korku salan sesin ne 
olduğunu bilir misin?.” Kâri’a, 101/1-3

79/4. Mîrâciyye du’âsında yer almıştır.“el-kâri(atü ma’l-kârkatü vemâ 

edrâke ma’lkâri(atü_âyet-i ilahiyyesiyle haber-yafte olan ruz-i rüstehîzde şefalat-i 

luzma-yı Mustafaviyyesiyle cenab-ı mevla cümlemizi kam-ran eyleye”

Bu âyetler kıyâmetin mutlaka gerçekleşeceğini, çok dehşetli bir an olacağını ve 

onun zamanının hiç kimse tarafından bilinemeyeceğini belirtmektedir. O gün 

müslümanların Hz. Peygamber’in şefaatine şiddetle ihtiyaçları olacaktır.

22. “Elîf lâm mîm zâlike’l-Kitâb.”

“Elîf lâm mîm. Bu öyle kitap ki; ” Bakara, 2/1-2

86/11-12. Derd ve belâ defi du’âsında yer almıştır. “ism-i a'zamı ve habıb-i 

ekremi ve elif lâm mîm zâlike’l-kitâb’ı ve leyle-i mi'râcda peygamber-i zı şanına olan 

esrar-ı hitabı hürmetine”

Bu harfler de hurûf-u mukattadandır.150

23. “İnnâ fetahnâ”

“Biz sana apaçık bir fetih verdik.” Fetih, 48/1

90/8. Fetih du'âsında yer almıştır. “el-Hamdü li’llâhi’llezî ce'alenâ mezahiran 

li-sırrı innâ fetahnâ leke fethan mübînâ”

Fetih, açmak, başlamak, zaptetmek, idare altına almak, bir ülkeyi savaşla 

düşman elinden kurtarmak gibi anlamlara gelir. Fetih Sûresine içinde birkaç defa 

fetihten söz edildiği için bu ad verilmiştir. Bu sûre Hicret’in altıncı yılında Hudeybiye

149
150

Yılmaz, s. 52.
bk. 3. md.
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sulhundan dönerken Mekke ile Medine arasında indirilmiştir. Bu sûrede 

Hz.Muhammed’e Mekke’nin fethi müjdelenmiştir. Adı anılan sulhu Hayber’in fethi 

takib etmiş, çok geçmeden Mekke-i Mükerreme müşriklerin elinden alınmıştır.151 Bu 

sebeple maddî ve mânevî fetihlerin konu edildiği mukaddime ve du'âlarda bu âyet çok 

zikredilir.

24. ‘“Alleme’l-insane ma lem ya(lem”

“O, insana bilmediklerini öğretti.” Alak, 96/5

97/11. Bir zenâat üstad çıkardığında okunacak du'âda yer almıştır. “el-Hamdü 

li’llâhi’llezı ‘alleme’l-insane ma lem ya(lem mine’l-melârifi ve’ş-şanâyı1”

İslam dîni ilme çok önem verir, bilgisizliğe karşı âdetâ savaş açar. Bilindiği 

gibi İslâm’ın ilk emri “Oku.”dur. Hz. Muhammed ümmî (okuma yazma bilmeyen)bir 

insanken, Hirâ mağarasında kırk yaşlarında vahye mazhar olup, “Oku.” emrini almıştı. 

Ulu Allah okuma yazma bilmeyen peygamberini okur hâle getirir, bilmediği şeyleri 

öğretir. Âyette kalemle yazı yazmanın öğretildiği bildirilmekle beraber, Hz. 

Peygamber’in kitap okuduğu, kalemle yazı yazdığı tesbit edilememiştir. Kalemle yazıyı 

ilk yazan peygamber Hz. İdris’tir.152

25. “Kul mutu bi ğayziküm.”

“De ki; öfkenizden çatlayın.” Âl-i İmrân, 3/119

99/8. Bir yere vâlî geldiğinde okunacak du’âda yer almıştır. “ve aldâ-yı bed- 

endîş-i milk ü millet-güzın-i cihân-dârîlerm kul mutu bi-ğayziküm âyet-i kerîmesi 

mişdâkınca endâhte-i vâdi-i nırân eyleye”

Âyetin tamamı dikkate alındığında anlaşılan şudur ki; burada münâfıkların iki 

yüzlü davranışlarının muhakkak Allah tarafından bilindiği vurgulanmaktadır. Çünkü 

Allah kalplerde olanı bilmektedir.

151 Yılmaz, s. 79.
152 Yılmaz, s. 21.
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26. “Ve nüyessiruküm fi’l-berri ve’l-bahri.”

“Sizi karada ve denizde yürüten O’dur.” Yûnus, 10/22

107/12. Sefine tamiri du'âsında yer almıştır. “ve nüyessiruküm fi’l-berri ve’l- 

bahri âyet-i kerîmesiyle tebşır-bahşâ olan Hazreti-i Hüdâ-yı nigeh-bân”

Bu duâda Hz. Yûnus’un kıssasının anlatıldığı Yûnus Sûresi’nden iktibas 

yapılmıştır. İsrâiloğulları peygamberlerinden Hz. Yunus Allah’ın izni olmadan bir 

gemiye binmiş ve o gemi bir türlü yürümemiştir, gemidekiler de müsebbib olarak onu 

görmüş ve gemiden atmışlardır. Büyük bir balık onu yutmuş, kırk yıl onun karnında 

kalarak tevbe etmiştir. Sonunda Allah onu affetmiş ve balığın karnından kurtarmıştır.

27. “Enna’llâhe yeb’asü men fi’l-kubür.”

“Şüphesiz Allah kabirlerdeki kimseleri diriltecektir.” Hac, 22/7

109/4. Cenâze du'âsında yer almıştır. “ve yevme yüb(asü men fi’l-kubür sırrı 

zuhür eyledikde”

28. “Kün fe yekün.”

“Ol (der) hemen olur.”

105/2 Bina tamiri tamamlandığında okunacak du'âda yer almıştır. Kur’ân-ı 

Kerîm’in bir çok yerinde Allah’ın birşeyin olmasını istediği zaman “ol!” demesinin 

yeterli olduğu; istenilen şeyin hemen olacağı hususunda âyetler vardır. (Bakara 2/11; 

Âl-i İmrân 47/59; Yâsîn 36/82).153

29. “Ücîbü da’vete’d-dâ’i izâ de’ân”

“Du’â eden, bana du’â ettiği zaman onun du’âsına karşılık veririm.”

112/11-12. Takriz bölümü. “el-Hamdü li’llâhi’llezı emerenâ bi’d-dulâ’i fi külli 

ânin fe kâle fi kitâbihi’l-'azızi ücîbü da(vete’d-dâ(i izâ de(ân”

153 Pala, s. 307.
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Bakara Sûresi 2/186 ’dan iktibas yapılmıştır. Âyetin tamamının meâli şöyledir: 

“Kullarım sana beni sordukları zaman, benim kendilerine dâima yakın olduğumu söyle. 

Bana duâ ettiği vakit, duâ edenin duâsını kabul ederim, dileğini yerine getiririm. O 

halde kullarım da benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Umulur ki, doğru ve 

aydınlık yolu bulurlar.

31 “Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk”

“Allâhım emret, emrine hazırım.”

91/8. Hacı karşılama dulâsı. “el-Hamdü li’llâhi’llezî yübahı li-melâ’iketihî bi- 

‘ibâdihi’l-ka’ilîne Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk”

Bu söze telbiye denir. “Telbiye bilhassa hac esnâsında ve hatta daha ihramda 

iken yapılır. Şeytan taşlamaya kadar devamlı ve yüksek sesle söylenir.”154 Tamamı ve 

mânâsı şöyledir: Lebbeyk Allâhümme lebbeyk, lâ-şerîke leke lebbeyk, inne’l-hamde 

ve’n-ni(mete leke ve’l-mülk lâ-şerîke lek.155 (Allâh’ım emret, emrine hazırım. Senin bir 

ortağın yoktur, emret. Şüphesiz hamd ve nimet sana mahsustur. Mülkte senin ortağın 

yoktur.)

B. HADİSLER

1. “Lev-lâke lev-lâk le-mâ halaktü’l-eflâk”

“Sen olmasaydın felekleri (kâinâtı) yaratmazdım.”156

106/16. Sefîne tamiri dulâsı. “men kulte fi şanihı levlâke levlâke lemâ 

halaktü’l-eflâke”

Hadis bilginleri (Sagânî başta olmak üzere)bu sözü uydurma hadisler arasında 

gösterirler, lafız itibariyle böyle bir kudsî hadis olmadığını savunurlar.157 Bu hadisle 

ilgili Ahmet Yıldırım şunları ifâde etmektedir: Bu şekliyle meşhur olan bu vecîzeyi 

araştırmalarımız netîcesinde hadis kitaplarında hadis olarak tesbît edemedik.158 Aclûnî,

154 İA, MEB, XII, 147.
155 Buhân Hac, 26.
156 Hâkim, Müstedrek, II, 614-615 (hadis no:4227)
157 Yılmaz, s. 113.
158 Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ankara: 1996, s. 118.
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Sağânî’nin “mevzûdur” dediğini nakleder ve sonra “Her ne kadar hadis sahih değilse de 

mânâsı sahihtir” der.159

2. “M utu kable en tem ütü”

“Ö lm eden önce ölünüz.”

68/13. Mevlid cemiyeti du'âsı. İbn Hacer bu sözün sâbit olmadığını, Ali el- 

Kârî160 ise onun sûfî sözlerinden olduğunu söylemiştir. Mânâsı dahî, “hakîkî ölüm size 

gelmeden önce şehveti terk ederek ölmeyi seçin demektir.”161

3. “M en kaza hacete eh îh i’l-m üslim i kaza’llâhü lehu elfe hacetin”

“K im  bir m ü’m in kardeşinin sık ıntısını giderirse A llah da onun bin 

sık ıntısını giderir.”

5/3. Giriş kısmı. “fakır-i pür-‘işyân dahî M en kaza hacete ehîhi’l-m üslim i 

kaza’llâhü lehu elfe hacetin haber-i bihterîne iktifaen”

Bu metinle böyle bir rivâyet mevcut hadis CD’lerinde bulunamamıştır. Ancak 

“Kim mü’min kardeşinin bir ihtiyâcını karşılarsa Allah da onun ihtiyâcını karşılar” 

anlamında “müttefekun aleyh” olan sahih bir rivâyet bulunmaktadır. Muhtemelen 

yukarıdaki söz bu hadisin anlamından yararlanılarak ifâde edilmiştir.

159 İsmâil b. Muhammed Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, Beyrut: 1351-1352, II, s. 232.
160 Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir ve kıraat âlimi. bk. Ahmet Özel, “ALİ el-KÂRI”, DİA, , İstanbul: 
1989, II, 403-405.
161 Aclûnî, s. 402.

63



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

METİN

64



I. MEVHİBETÜ’ L-VVEHHÂB’IN TRANSKRİPSİYONLU

METNİ

FİHRİST-İ KİTÂB-I MEVHİBETÜ’L-VEHHÂB162

6- Babün fi’l-Mukaddimat Kadı Tefsiri163

7- RühuT-Beyân164 Dersleri

8- Buhâri-i Şerif165 Dersi Evvelinde Okunacak Mukaddime

9- Şifa-i Şerif Dersi Evvelinde

10- Her Hangi Hadis Kitabı Olursa

11- Meşnevi-i Şerıf166 Evvelinde

13- Leyle-i Mi‘râc Valzmın Evvelinde

14- Ramazan Valzının Evvelinde

15- Cum‘a Va‘zımn Evvelinde

16-Esna-yı Ders Ve Esna-yı Va‘zda Ta'bırat

18- Esna-yı Dersde Esma-i Çihar-yarın Ta'bıratı

19- Ta‘bîrât-ı Hazret-i ‘Ömer (r.a)

20-Ta‘bırat-ı Hazret-i Fatıma (r.a) 162 163 164 165 166

162 Bu fihrist müellifin kendisine aittir.
163 Envârü’t-tenzîl. Müellifi: Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed el-Beydâvî (ö. 685 / 
1286) Hem kendinden önceki tefsîrlerin bir özetini, hem de müellifin kendi yorumlarını içeren kıymetli 
bir eserdir.
164 Rûhu’l-Beyân fî tefsîri’l-Kur’ân. Müellifi: Celvetî şeyhi, müfessir, şâir İsmâil Hakkı Bursevî’dir.
165 el-Câmiu’s-Sahîh, Müellifi: Muhammed b. İsmâil Buhârî (ö. 256 / 870) Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en 
güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eser.
166 Mesnevî. Müellifi: Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin mesnevî şeklinde kaleme alınmış 6 ciltlik tâlîmî ve 
tasavvufî mahiyetteki eseridir.
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21-Kezalik Hazret-i Hasan Ve Hüseyin

22- Kezalik Ezvac-ı Mutahherat

23- Her Hangi Tefsir Olursa Duıa

24- Kezalik Hangi Tefsir Olursa

25- Buharî-i Şerif Dersi Duıası

26- Kezalik Buhari-i Şerif Dersi

27- Şifa-i Şerif167 Duıası

28- Kezalik Şifa-i Şerîf Duıası 

30-Meşnevî-i Şerîf Duıası 

34-Kaşîde-i Bürde168 Duıası 

37-Ramazanda lIyd-ı Karîb Duıası 

41-Hangi Valz Olursa Duıa

44- Leyle-i Mi(rac Valzı Duıası

45- Leyle-i Berat Valzı Duıası

46- Leyle-i Kadir Valzı Duıası

47- Ramazan Valzı Duıası

48- lIyd-ı Fıtr Valzı Duıası

50-(Iyd-ı Kurban Valzı Âhirinde

167eş-Şifâ, bi-târîfi hukûki(fî şerefi)’l-Mustafâ. Müellifi: Ebu’l-Fazl Iyaz b. Musa b. Iyaz el-Mahsubî Kadı 
Iyaz. Hz.Peygamber’in yüce kişiliği ve sahip bulunduğu özelliklerle ona karşı saygısız davrananlara 
uygulanacak ceza konuları ele alınmıştır.
168 Kasîde-i Bürde. Kab b. Züheyr’in Hz.Muhammed (sav) için yazdığı ünlü kasîdeye verilen isimdir.
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51- Cum‘a Valzı Âhirinde Dulâ

52- lİlm İcazetinde Okunacak Dulâ 

57-Kurra İcazeti Du'âsı 

59-Hafız Cem(iyyetinde Dulâ 

62-Hatmü’l-Kur’an Du'âsı 

67-Ketebe Cem'iyyetinde Dulâ

70- Mekteb-i İ'dâdiyye İmtihanlarında Dulâ

71- Mektebe Sabi Verildikde Dulâ 

73-Bir Kimsenin Hanesinde Mevlüde Dulâ

77-Bir Cami'de Mevlıd-i Şerif169 Kıra’at Olundukda Dulâ 

81-Bir Tekkede Mevlıd-i Şerif Kıra’at Olundukda Dulâ 

85-Mevlevî Dergahlarında Ve Başka Mahallerde Mi'râciyye Du'âsı

90- Matem Cem'ıyyetinde Okunacak Dulâ

91- Zikru’llah Meclislerinde Dulâ

94-Kaht-ı Gala Ve Tâlün-ı Veba Ve Habs-ü Matar İçin Dulâ 

97-İTân-ı Harb Du'âsı

99-Fütühat-ı Gazada Padişah Gazı Oldukda Dulâ 

101-Hacı Cem'iyyetinde Dulâ 

104-Hacı İstikbalinde Dulâ

169 Müellifi: Süleyman Çelebi, Yazılışı: 1409, Hz.Muhammed’in dünyaya gelişini ve o andaki hadiseleri 
anlatan eserdir.
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105-Hıtan Cem'iyyetinde Dula

107- Bir Şan'atın İsnafında Teferrüc İçin Duıa

108- Bir Beldeye Vali Geldikde Duıa

110- Nikah Duıası

111- Zifaf Duıası

112- Şakal Duıası

114- Balde’t-taıama Duıa

115- Namazdan Sonra Duıa

116- Bir Bina-yı ‘Azım Yapıldıkda Duıa

117- Bir Sefine Deryaya İndirildikde Duıa 

119-Cenaze Duıası

121-Tevhîd-i Kelimeden Sonra

FİHRİST-İ KİTÂB-I MEVHİBETÜ’L-VEHHÂB170 

Bâbün fi’l-Mukaddimat

Kadı Tefsiri Derslerinin Evvelinde Okunacak Mukaddime-i Mahsûsadır...............6

Ve Kezalik Kadı Tefsiri Derslerinin Evvellerinde Okunacak Mukaddime-i

Mahsûsadır................................................................................................................6

Rühu’l-Beyân Derslerinin Evvellerinde Okunacak Mukaddime-i

Mahsûsadır................................................................................................................7

170 Bu fihrist bizim transkripsiyonlu metnimize aittir
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Mahsûsadır................................................................................................................ 8
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Kaşıde-i Bürde Derslerinin Evvellerinde Okunacak Mukaddime-i Mahsûsadır...... 10

Ve Kezâlik Kaşıde-i Bürde Derslerinin Evvellerinde Okunacak Mukaddime-i 

Mahsûsadır................................................................................................................ 10

Bâbün fi’t-Taşliyat

Mutlaka Vacz Evvellerinde Okunacak Tasliye-i Mutlakadır.................................... 11

Leyle-i M iT ac  V arın ın  Evvellerinde Okunacak Tasliye-i Mahsûsadır................... 11
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Leyle-i Berat Varının Evvelinde Okunacak Tasliye-i Mahsusadır 11

Leyle-i Kadir Varının Evvelinde Okunacak Tasliye-i Mahsusadır......................... 12

Ramazan Varının Evvelinde Okunacak Tasliye-i Mahsusadır................................ 12

<Iyd-ı Fıtr Varının Evvelinde Okunacak Tasliye-i Mahsusadır............................... 12

<Iyd-ı Kurban Varının Evvelinde Okunacak Tasliye-i Mahsusadır......................... 13

Ve Cumca Varının Evvelinde Okunacak Tasliye-i Mahsusadır.............................. 13

Bâbün fi’t-Ta(bîrât

Esna-yı Ders Ve Esna-yı Va‘zda Zikr-i Esma-i İlahiyye İçin Ta‘bîrât..................... 13

Esna-yı Ders Ve Esna-yı Va‘zda Zikr-i Esma-i Nebeviyye İçin Ta‘bîrât-ı 

Mahsusadır................................................................................................................ 14

Esna-yı Ders Ve Esna-yı Va‘zda A le ’l-Umüm Esma-i Çihar-yarın Zikri İçin 

Ta‘bîrât-ı ‘Umumiyyedir ...................................................................................16

Ve Kezalik Ebü Bekir Sıddık İçin (r.a) Ta‘bîrât-ı Mahsusadır................................. 16

Ve Kezalik Hazret-i Ömer (r.a) İçin Ta‘bîrât-ı Mahsusadır................................... 16

Ve Kezalik Hazret-i Osman (r.a) İçin Ta‘bîrât-ı Mahsusadır................................. 17

Ve Kezalik Hazret-i cAli (r.a) İçin Ta‘bîrât-ı Mahsusadır........................................ 17

Ve Kezalik Hazret-i Fatımetü’z-Zehra (r.a) İçin Ta‘bîrât-ı Mahsusadır................. 18

Ve A le ’l-Umüm Hazret-i Haseneyn İçin (r.a) İçin Ta‘bîrât-ı ‘Umumiyyedir...... 18

Hazret-i Hüseyin (r.a) İçin Ta‘bîrât-ı Mahsusadır.................................................... 19

Ve Kezalik Aşhab-ı Güzin İçin Olunan Ta‘bîrât-ı ‘Umumiyyedir........................... 19

Ve Kezalik Ezvac-ı Tahirat İçin Ta‘bîrât-ı ‘Umumiyyedir...................................... 19
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Babün fi’d-Da(avat

Her Hangi Tefsir Olur İse Olsun Dersleri Ahirinde Okunacak Dula-i ‘Arabıdir 20

Ve Kezalik Her Hangi Tefsir Olur İse Olsun Dersleri Ahirinde Okunacak Duıa- 

i ‘Arabıdir..................................................................................................................21
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Ve Kezalik Şifa-i Şerif Dersleri Ahirinde Okunacak Duıa-i Türkîdir......................26
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Fuzela-yı ‘aşırdan işbu kitab müellifi bulunan sabık Edirne Müftüsü el-Hac 

Mehmed Fevzi Efendi yirmi sene akdem devr-i ‘Abdülmecîd Hanide Edirne’de neşr-i 

‘ulüm ile meşğül bulunduğu zaman te’lıf eylediğinden padişah-ı merhüm-ı müşarün 

ileyhin namına yazılmış olmakla muahharan tab‘ olunan nüshalarımız tahrif olunmamak 

için nüsha-i aşliyyesi üzerine tab‘ olunmuş ise de şimdi devr-i Hazret-i ‘Abdülhamıd 

Hanî olduğundan esna-i du‘âda ‘Abdülmecîd Han makamında ‘Abdülhamıd Han 

denilmesinin lüzümu ihtar olunur ve bir de müellifi daha başka du'âlar ‘ilâve edip ğayet 

muşahhah olarak bu kerre yirmi sekizinci def‘a tab‘ ve temsil olunmuştur.

Sene 1325
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Bİ’SMİ’LLÂHİ’R-RAHMÂNİ’R-RAHlM

el-Hamdü li’llâhi’llezî ve‘ade li-‘ibadihî bi-kabüli’d-da‘avat ve sehhele lehüm
12/

ibraze’l-muzmarat ♦ bi-envâli’t-talblrât ve ce‘ale ‘ulemaehüm ke-nücümi’s-semavat ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin es-sabıkı li-fursani’l-

fusahai ve’l-büleğai fi mizmari’l-feşahati ve’l-belağati /4/ ve menbaT yenâbî'i’l-ihsâni li- 

ehli’z-zara‘at ve şâhibi’d-dTbâceti’l-belTğati’l-/5/makbületi fi evveli mebhaşi’ş-şefa'ât ve 

‘ala alihî ve aşhabihi’l-müteemminîne ‘inde ed‘ıyeti’l-/6/hafiyyeti ve’l-cehriyyet ve’l- 

mütebahîne minhü bi’ş-şohbeti ev bi’l-karabeti’ş-şıhriyyeti ve’l-müftehırıne bi-

şerafeti dînihî ke’f-tihari men tezeyyene fiT-a'yadi bi-elbisetihi’l-fahriyyet ♦

/8/ Ba‘de-zâ bu ‘abd-i günah-kar-ı perışân-rüzigâr mür-mikdar /9/ el-hac 

Muhammed Fevziyyü’bnü’l-Hac Ahmed el-Yarangümeviyyi Edirnevî Gafara 

zünübehüme’l-Gaffar ve setera ‘uyübehüme’s-/10/Settâr ♦ bi-hürmeti habîbihî 

Muhammedeni’n-nebiyyi’l-emTni’l-muhtar ♦ Şalla’llahü te‘âlâ ‘aleyhi m/ ve ‘ala alihî 

fi’l-leyli ve’n-nehar ♦

/12/
Tevellüden Aydın eyaletine tâbi1 Menteşe sancağı kazalarından Tavas

kazasında vaki1 Yarangüme nam kaşabadan olup bera-yı tahşıl-i ‘ulüm Ebü Sa‘ıd el-

Hadimî kuddise sırruhu’s-samî hazretlerinin hafîd-i kaza’ilmendi Sa‘ıd Efendi /14/ 

şabbe’l-Mevla ‘aleyhi ve ‘ala ceddihî sicale lutfihi’s-sermedî hazretlerinin meclis-i [3] 

pür-nür-i na-muntamis-i ‘alamelerinde min ğayri haddin bir mikdar hazır oldum ♦

Ba‘dehü,

/2/beytün li-muharririhî:

[2] MEVHİBETÜ’L-VEHHÂB
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‘Âşık-ı gül terk-i âram devr-i gül-zâr mi koned

Ez pey-i gül mesken-i hiş vâdi-i737 nâr mi koned171

fehvasınca medîne-i Manisa’da bakıyyetü’l-fuzalâi’l-mütekaddimîn /4/ ve 

‘umdetü’l-‘ulemai’l- müteahhirîn el-hac evliya-zade el-Hac ‘Ali Efendi kesahüme’l- 

/5/mevla celabıbe feyzihi’l-ebedî hazretlerinin huzür-i meyamin-mevfur-i fehhamelerine 

/6/ varıp ba‘de mekşi’s-sinın ‘akid buyurdukları cem‘iyyet-i seniyye-i icazete ‘ala ma- /7/ 

hüve hakkuhüm hazır olan zevat-ı kiram-ı va-berakata resıden-i bed-nigah olmasın 

/8/diyerek yek-re’si süm-i nazar-van şad hezaran şerm-sarı ile ba-emri /9/ üstaz bu fakîr-i 

pür-taksır dahî cem‘ıyyet-i ‘aliyye-i mezküreye hazır oldum ♦ Ba‘dehü /10/ Ve 

yüseyyirüküm fi’l-berri ve’l-bahri172 nazm-ı cehline i‘timâden Ve üfevvizu emri ila’llah 

inna’llahe /u/ basırun bi’l-(ibâd173 174 ayet-i kerîmesini vird-i zeban edinerek Medîne-i 

Mezbüre’den ber-daşte-i sütün-ı hayme-i hicret-birle mahrüse-i Bursa ve Asitâne-i

‘aliyyeden güzeran edip hala müzakere-gah-ı fakîrî olan mahrüse-i Edirne-i darü’l-

meymeneye /14/ gelip Ve ma tedrî nefsün ma-za teksibü saden ve matedrl nefsün bi-eyyi 

arzın temüt174 /15/ayet-i kerîmesini kıraat ve mahrüse-i mezbüre’nin tarıh-i fethi olan 

kelime-i /16/ şerîfe-i bi’smi’llahi’r-Rahmani’r-Rahîm175 ile naşb-ı ‘amüd-ı çetr-i ikamet 

eyledim.

Ba‘dehü mısra1

/17/ _
,Arz eder pazara herkes kendi kar-ı destini

/18/
fehvasınca mahrüse-i mezbüre’de vakı‘ Çelebi Sultan Muhammed Han

eskenehu’llahu fı a‘la gurafi’l-cinan hazretlerinin /19/ bina-kerde ve ihya-fermüdeleri 

olup Cami-‘i Şerıf-i ‘Atık denmekle ma‘rüf /20/ olan cami-‘i feyz-lami-i şerıfde çend- 

nefer talebe-i ‘ulüm ile müsta‘ınen bi’llahi te'ala müzakereye bed‘ eyledim ve ta‘tîl

günlerinde de Envârü’t-Tenzil [4] ve Şifâ-i Şerif ve Buhâri-i Şerif ve Meşnevl-i Şerif ve 

Kaşıde-i Bürde gibi kütüb-i müteyemmenelerin hidmet-i ma biha’l-iftihar

171 Gül aşığı rahatlığı terk ederek gül bahçesinde dolaşıyor 
Gül için kendi meskenini ateş vadisine dönüştürüyor.

172 Kur’ân, Yunus sûresi, 10/22 “Sizi karada ve denizde yürüten O ’dur.”
173 Kur’ân, Gâfir sûresi, 40/44 “Ben işimi Allah’a ısmarlıyorum.”
174 Kur’ân, Lokman sûresi, 31/34 “Hiç kimse yarın ne hayır ne şer kazanacağını bilmez.”
175 “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.”
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tedrisleriyle teyemmün ve teberrük eyledim ♦ Anca şu kütüb-i nefıse-i şerîfe-i cihan- 

bahaların tedrislerini bed’ edeceğim anda /4/ müfessir ve muhaddis ve musanniflerin 

nam-ı kerâmet-ittisamlarını birer nev-li şirin ve /5/ ‘unvan-ı rengin ile bed1 etmekliği ve 

esna-i dersde esmâ-i hüsnâ-i /6/ ilâhiyye ve esmâ-i pâk-i nebeviyye ve esmâ-i şerîfe-i 

ashab-ı kiram-ı üli’l-ihtiram yad olundukda La tec(alü du'a’e’r-rasûli beyneküm ke-

du'ai /8/ ba(zıküm ba(zan176 177 178 ayet-i kerîme-i ilahiyye ile nebiyy-i zi-şan-ı ‘alı ‘aleyhi 

efdalü salavati’l- /9/ Meliki’l-mütealî efendimiz hazretlerinin ism-i şeriflerini kabaca 

ta‘bîr ile zikr /10/ etmek nehy-i Rabbani ile menhı olmakla Muhammed şöyle idi, Allah 

böyle dedi, Ebü Bekir /11/ gitti,‘Ömer geldi diyerek kaba ve na-seza ta'bırat-ı ğalîza 

etmekten haya eylediğimden La yükellifu’llahu nefsen illa vüs(aha ayet-i
/13/kerımesinin tesliyesiyle kudret-yab olup bila-tekellüf lisanımdan cereyan eylediği

Ve kellimü’n-nase ‘ala kaderi ‘ukülihim kaziyye-i hasenesine rkayeten sami'Inin

fehm ü istilzad edecekleri /15/mikdarı esma-i şerife-i mezküreyi ta‘zîm üzre hüsn-i ta‘bîr 

ile zikir ve yad /16/ etmekliği kendime ‘adet-i mültezeme ittihaz etmiş idim. Ve kezalik 

işbu derslerin ahirlerinde ve gah ü gah da‘vet-gerde olduğumuz cem‘ıyyat-ı 

mütenevvi‘ada hoca efendi şu makama mahsüs bir du‘a buyur denildikde hazır bi’l-

meclis ‘aşkıla amin /19/ desinler için cehri olarak bi-tevfîkı’llahi te‘ala gah ‘Arabi ve gah 

Türk! du‘alar /20/ eder idim. Ve ‘aşık-ı pür-insaf olduğu halde bi’t-tesadüf ders-i 

‘acizanemi istima1 ve du‘a-i fakiranemi güş eden ba‘zı zatlar ita‘aten li’llah ve

mehabbeten [5]li-rasüli’llah şu ta‘bîrat-ı hasene ve ed‘ıyye-i müstehseneden bana birkaç 

nev-‘ı ta‘bîrat-ı da‘vat yaz diyerek fakır-i na-tuvandan iltimas ederler idi fakır-i pür-

‘işyan dahî /3/ Men kaza hacete ehıhi’l-müslimi kaza’llahü lehü elfe hacetin179 haber-i

bihterîne iktifaen /4/ yahü bu ta‘bîrat ve da‘avat sünühat-ı sübhaniyye ve mevahib-i 

Yezdaniyye /5/ dendir, aharın tahriri ve takriri ile ahz olunmaz diyerek imtina1 etmeyip 

belki /6/ ‘ale’r-ra’si ve’l-‘ayn ya seyyidî deyip ‘akıbinde ‘ala ma cera min lisanı şikeste-
/7/ beste ba‘zı kelimat terkîm ve ve bed-hahendeye takdim eder idim fakat ‘ala ma 

beyyennahü anifen eyyam-ı tahsilde müzakere-i talebe ve eyyam-ı tatilde seyr ü

seyahat ederek celb-i /9/ erzak-ı mukaddere ile meşğül olup herkese dil-hah üzre 

istediğini yazıp /10/ vermeye her zaman vakt-i müsa‘idim bulunmadığından bir gün

176 Kur’ân, Nûr sûresi, 24/63 “Rasûlün size yaptığı çağrıyı birbirinize yaptığınız çağrılarla bir tutmayın.”
177 Kur’ân, Bakara sûresi, 2/286 “Allah kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez.”
178 İnsanlarla onların anlayacakları şekilde konuşun.
179 “Kim bir mü’min kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah’da onun bin sıkıntısını giderir.”

/3/
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kendi kendime mütevekkilen /11/lala’llahi te1 ala şöyle lazm ü niyyet eyledim ki ♦ bari 

bi-lutfi’l-mevla ve tevfıkihî dört baba müştemil olup bab-ı evvel mukaddimat ve bab

ı sanı taşliyat ve bab-ı salis tamirat ve bab-ı rabi1 dacavat beyanında olarak bir kitab

ı şerif te’lıf ve /14/tertîb edeyim ki bir talib-i rağıb zuhürunda alıp matlubunu andan 

istinsah eyleye /15/ dedim. Fe li’llahi’l-hamdü ve’l-minnetü ol vecihle işbu Mevhibetü’l- 

Vehhab fi Ta(bîrâti’l-Elkâb ve /16/Münacat-i Rabbi’l-Erbab namiyle be-nam olan 

kitab-ı şerifin cem lu tertibini muvaffak oldum ♦ Bir karıncaya yarım dane buğday

büyük ihsan görüldüğünden bu karıncadan edna fakır dahî cenab-ı rabbi’l-1 aleminin

bu kitabın cem'ine muvaffak buyurması hakk-ı günahkaranemde pek büyük /19/ ihsan ve 

sebeb-i mağfiret-i Rahman bildim ♦

Haza min fazlı rabbı el-hamdü li’llahi’llezı /20/ hedana li haza ve ma künna li 

nehtediye lev la en hedana’llah ♦
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BÂBÜN Fİ’L-MUKADDİMÂT

[6] KÂDl TEFSİRİ DERSLERİNİN EVVELİNDE OKUNACAK 

MUKADDİME-İ MAHSÛSADIR

/2/ el-Hamdü li’llâhiTlezî yesseralenâ fehme kitâbihiT-hakîmi bi-tefsîri’l-

müfessirîn ♦

/3/
ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü ‘ale’n-nebiyyi’l-Kenm ♦ ellezî hüve’l-‘âlimü bi’l-

Kur’âni min gayri tefsıri’l-müfessirin ve lalâ âlihî ve /4/ aşhâbihi’llezînehüm sâdâtü’l- 

müfessirîn ♦

Ba‘de-zâ gül-zâr-ı feşâhatın şüküfe-i nev-ruzu ve /5/gülistân-ı belagatın bülbül

ü dil-fürüzu olan sultânü’l-muhakkıkîn ve burhânü’l-müfessirın /6/ lallâme-i Beydâvı ve

fehhâme-i dekâyık-hâvî ♦ ‘aleyhi rahmetü’l-Meliki’l-'Âlı hazretleri işbu âyet-i
/8/kerîme-i bereket-şemımenin mâhe-i tefsir u beyânında zür-i bâzü-yı besmele-i celıle 

ile ‘âlem-efrâz ve besmele-i şerîfe ve şalvele-i münıfe ile bed ’ü âgâz edip buyururlar ♦

/9/ VE KEZÂLİK KÂDİ TEFSİRİ DERSLERİNİN EVVELLERİNDE 

OKUNACAK MUKADDİME-İ MAHSÛSADIR

/10/ el-Hamdü li’llâhi’llezî menne ‘aleynâ bi’t-tefsıri ve’t-tıbyân ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin /11/ el-‘âlimi hakayıka
/12/

tefâsıri’l-Kur’ân ve ‘alâ âlihî ve aşhâbihi’l-müstenbitîne dekâyıka ahkâmi’l- furkân ♦

‘Ammâ ba‘d ol şeh-bâz-ı şevâmih-i esrâri’l-mebânî ve nigeh-râz-ı meşâkît-i 

envâri’l- me‘ânî olan kıdvetü’l-müfessirıne’l-kirâm ve’l-mü’eyyedü fi’t-te’vîli

minâ’llâhi’l-'allâmi’l- /14/ ‘allâmetü’l-Beydâvı ‘aleyhi tecelliyâtü’l-Meliki’l-Kavî 

hazretleri süre-i celıle-i Kur’âniyye /15/ den meselâ işbu elem neşrah süre-i kerimesinin 

tefsir ve te’vîli reftârında bâg-ı besmelede /16/ şâh-ı hamdele üzre nevâ-yı şalvele ile 

terennüm-sâz olup buyururlar ♦

/17/ RÛHU’L-BEYÂN DERSLERİNİN EVVELLERİNDE OKUNACAK 

MUKADDİME-İ MAHSÛSADIR
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Hamdele-i Perverdigâr ve şalvele-i seyyidü’l-ebrâr ve tarzıye-i âli ahyârdan 

sonra /19/ üstâz-ı esrâr-ı güyâ-yı mine’l-eyni ile’l-eyn ve dânâ-yı me‘a’l-peymâ-yı zü’l- 

cenâhayn olan ♦ /20/İsmâ‘ıl Hakkı kuddise sırruhu’n-nakı hazretleri tefsır-i keramet-
/2 i/

semır-i Rühu’l-Beyânı reşâdet-iktirânlarında şehâdet-i kâl ile isbât-ı dalvâ-yı hâl

edip buyururlar ♦

[7] HER HANGİ TEFSİR OLUR İSE OLSUN DERSLERİ EVVELLERİNDE 

OKUNACAK DU‘Â-İ MAHSÛSADIR

/2/ Nahmedüke yâ men enzele’l-âyât ve nusallı lalâ habıbike seyyidi’s-sâdât ve
/3/lalâ âlihı ve aşhâbihî aşhâbi’l-'inâyât ♦

Balde-zâ müfessirü’l-'allâme ve mü’evvil-i fehhâme ce'ala’llâhü lehü mine’l- 

lutfi /4/ temâme hazretleri hakıkat-i murâdu’llâhîne ‘ilmu’llâha sipâflde ve tefviz ve 

dürer-i /5/ tesvıd-i lafz-ı malnâ-yı müriîfi nazm-ı rişte-i tefsir u tebyiz edip buyururlar ♦

/6/ BUHÂRl-İ ŞERİF DERSLERİ EVVELLERİNDE OKUNACAK 

MUKADDİME-İ MAHSÛSADIR

/7/ el-Hamdü li’llâhi’llezı nercü lutfehü ve ihsânehü bi-hürmeti Kitâbi’l-Buhârı

/8/ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü lalâ seyyidinâ Muhammedin ellezı nercü şefâ'atehü

bi-hürmeti Kitâbi’l-Buhârı ve lalâ âlihı ve aşhâbihi’ 9/llezlne nercü himemehümü’r- 

rühâniyyete bi-hürmeti Kitâbi’l-Buhârı ♦

Balde-zâ şitâver-i tahflc-i /10/ dürr-i deryâ-yı ehâdıs-i Muhammediyye ve hâver- 

i encüm-i ziyâ-pırâ-yı ahbâr-ı Muştafaviyye şâhibü’l-/11/feyzi’l-cârl sultânü’l- 

muhaddisın Muhammed İbn İsmâlîl Buhârı ‘aleyhi rahmetü’l- Meliki’l-Bârı 

hazretleri ol şem-‘i cem‘i’l-enbiyâ ve güş-vâr-ı sem'i’l-aşfiyâ habıb-i edıb-i cenâb-ı

Hüdâ Ebu’l-Kâsım Muhammeden el-Muştafâ ‘aleyhi şalavâtü’l-Meliki’l-A‘lâ /14/ 

efendimiz hazretlerinin fem-i şeker-güftâr ve leb-i dürer-bârlarından şeref-vürüd eden 

işbu /15/ hadıs-i şerıf-i bereket-redıfın tahflc u rivâyetini bi-sırrı bâi’l-besmeleti’l-behıce 

ser-i agâz /16/ edip buyururlar ♦

/ 18/
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/17/ VE KEZÂLİK BUHÂRİ-İ ŞERlF DERSLERİ EVVELLERİNDE 

OKUNACAK MUKADDİME-İ MAHSÛSADIR

/18/ el-Hamdü li’llahi’l-‘Alımi’l-‘allam ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala efdali’r-rusuli’l-kiram ve ‘ala /19/ alihı ve 

ashabihi’l-fiham ♦

Ba‘de-za şahibü’s-sırn’s-sarî ve’l-feyzi’l-can burhanü’l- /20/muhaddişîn 

Muhammed İbn İsmaıîl Buharı şubbet ‘aleyhi sicalü rahmeti’l-Meliki’l-Barı 

hazretleri işbu hadıs-i rasül-i rabb-i mugîsin zıver-i tahrıc u beyanıyla murg-ı zeban-ı

[8]şıhhat-beyanlannı tezyin edip buyururlar ♦

/2/ VE KEZÂLİK BUHÂRl-İ ŞERİF DERSLERİ EVVELLERİNDE 

OKUNACAK MUKADDİME-İ MAHSÛSADIR

/3/ el-Hamdü li’llahi’l Mu‘ıni’l-Mugni’l-mugış ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala rasülihi’l-mürıdi li’l-hayri fı külli /4/ hadıs ve ‘ala

alihi’l-mütecennibıne ‘ani’l-meyli’l-‘abış ♦

Ba‘de-za ol işdar konende-i dürer-i /5/ merviyyat-ı Muhammediyye ve ibdar 

konende-i gurer-i kelimat-ı Ahmediyye mızab-ı feyz-i perverd-gar-ı /6/ sultanü’l-
/7/muhaddisın Muhammed İbn İsmaııl Buharı ‘aleyhi tecelliyatü’l-Meliki’l-Ban
/8/hazretleri işbu kelam-ı şıdk-ı ittisam-ı Hazret-i peygamberınin serd-i sened-i rivayeti 

reftarında buyururlar ♦

/9/ ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ EVVELLERİNDE OKUNACAK 

MUKADDİME-İ MAHSÛSADIR

/10/ el-Hamdü li’llahi’llezı hüve haliku’d-devai ve’ş-şifa ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin el- /11/Muştafa ve ‘ala 

alihı ve aşhabihı aşhabi’l-vefa ♦
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Ba‘de-za meddah-ı Hazret-i peygamber-i eflak-pervaz ve vaşşaf-ı habıb-i

Hüda-yı bı-niyaz sultânü’l-muhaddişîne’l-'âşıkîn Hazret-i Kadı ‘Iyaz ‘aleyhi

rahmetü’l-feyyaz şems-i münîr-i pertev-feşan-ı evc-i /14/ risalet ve şem-‘i şu‘le-semîr-i 

şebistan-ı nehc-i nübüvvet Hazret-i Muhammed ü Mahmüd u /15/Ahmed ‘aleyhi 

efdalü’l-esniyeti ve ekmelü’t-tahiyyet efendimiz hazretlerinin evşaf-ı cemile ve ahlak-ı 

/16/pesendîdelerinm zülal-i şerh u beyanıyla ter-zeban olup buyururlar ♦

/17/ VE KEZÂLİK ŞİFÂ-İ ŞERlF DERSLERİ EVVELLERİNDE 

OKUNACAK MUKADDİME-İ MAHSÛSADIR

/12/

/18/ el-Hamdü li’llahi’l-'Alimi’l-Halım ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ale’nebiyyi’l-memdühi bi-kabülihî te'ala /19/ ve inneke 

le-‘ala hulukin ‘Azım ve ‘ala alihî ve aşhabihi’n-nahiCîne ‘ala şıratın müstekîm ♦

/20/ Ba‘de-za şahibi’l-'ışkı ve’ş-şafa taşnîf konende-i kitab-ı şifa Hazret-i Kadî
/21/

‘Iyaz ♦ ‘aleyhi rahmetü’l-feyyaz dimag-ı ‘aşıkîne ‘abır-i esniye-i risalet-semır ile [9]
/2/

ta‘tîr ve derün-ı müştakîne reşahat-ı medh-i seyyidi’s-sadatı taktır edip buyururlar ♦

/3/ VE KEZÂLİK ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ EVVELLERİNDE OKUNACAK 

MUKADDİME-İ MAHSÛSADIR

/4/ el-Hamdü li’llahi’llezî yeşfı ‘ani’l-alami ve’l-küdür ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin /5/ el-meb‘üşi şifaen lima 

fi’ş-şudür ve ‘ala alihî ve aşhabihi’l-farrıne ‘ani’ş-şürür ♦

/6/ Ba‘de-za ol esberan-ı sabık-ı meydan-ı vefa ve taşnıf-ferma-yı kitab-ı
/7/ /8/müstetabi’ş- şifa fı ta‘rîfi huküki’l-Muştafa olan cenab-ı Kadî ‘Iyaz evredehu’llahü 

bi-ehle’l-hiyaz hazretlerinin ‘andelTb-zebani’l-belTgu’l-beyanları hadîka-i medh-i /9/ pak- 

i nebevîde şevk-u tarabla na‘me-saz olup buyururlar ♦

/10/ HER HANGİ HADİS KİTABI OLUR İSE OLSUN MUKADDİME-İ

MUTLAKADIR

/11/ el-Hamdü li’llahi’llezî ersele rasülehü beşıran ve nezîran ♦
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ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala men ahya’d-/12/dıne ba‘de en kane esıran ve ‘ala 

alihî ve aşhabihi’l-mukdimîne ‘ale’l-hayri velev ‘asîran ♦

/13/ Ba‘de-za hezar-ı gül-zar-ı tahkik u tedkîk ve muharric-i haze’l-hadışi bi- 

kuvveti’t-tevfık /14/ mesela fulan ‘aleyhi rahmetü rabbi’l-beyti’l-‘atîk hazretleri işbu 

hadıs-i şerîf-i mümfin /15/tahncine ibtidar buyurup buyururlar ♦

/16/ MESNEVı-İ ŞERİFİN DERSLERİ EVVELLERİNDE OKUNACAK 

MUKADDİME-İ MAHŞÜŞADIR

/17/ el-Hamdü li’llahi’llezî teterennemü belabilü kulübi’l-ıaşıkîne bi-hadıkati 

‘ışk-ı cemalihi’l-Keflm ♦

/18/ ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin tu‘attiru dimağe’ş- 

şadıkîne rayihatü ravzatihı /19/ fevka rayihati’l-miski’ş-şemım ve ‘ala alihı ve 

aşhabihi’n-nahicıne menhece şahibi’l-huluki’l-/20/‘AzTm ♦

Ba‘de-za ‘andelıb-i seher-hız-i ciğer-süz-i gülistan-ı ‘ışk u iştiyak ve

hakayık- aşina-yı nükte-i sme-hahem şerha şerha ez firak180

men çe güyem [10] vasfı an ‘âlî-cenab

nıst peygamber velî dared kitab181

ile sütüde-i zeban-ı ihtirak olan cenab-ı Mevlana Celaleddın Rümı kuddise

sırruhu’d-deymümî hazretleri nağz-i beyan ve mağz-i Kur’an olan kitab-ı müstetab-ı

Mesnevı-i ma'nevılerinde hal-i ma‘nevî-i /4/ kal-i mesnevi ile beyana şurü‘ edip

buyururlar ♦

/5/ VE KEZÂLİK MESNEVl-İ ŞERİF DERSLERİ EVVELLERİNDE 

OKUNACAK MUKADDİME-İ MAHŞÜŞADIR

180 Ayrılıktan pâre pâre sîne isterim [tâ ki iştiyak derdinin şerhini söyliyeyim]. Mesnevî-i Şerif, I, 3.byt
181 Ben o âlî-cenâbın vasfında ne söyleyebilirim ki;

Gerçi peygamber değil ama kitabı vardır.
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/6/ Şükufe-ha-yı el-hamdü li’llahi ber-dıraht-ı lisan-ı üşküfte-bad ve leali-i.
/7/ve’ş-Şalatü ‘ala nebiyyi’llahi bi-meskabi zeban ender süfte-bad ve tarzıye-ha-yı
/8/aşhab-ı rasUli’llah ez tUtı-i beyan ber-güfte bad ♦

Balde-za ol na-Hüda-yı geştî-i berahın-i ‘ilmiyye ve şehbaz-ı /9/ bala pervaz-ı 

keramat-ı kevniyye ve layanbîn-i ayıne-i hakka’l-yakîn celalü’l-milleti /10/ ve’d-dîn 

Hazret-i Mevlana min külli’l-vücUhi evlana efendimiz işbu ebyat-ı pür-berekat-ı 

/11/meşneviyyatında şad-hezaran keşf ü kerametle buyurur ♦

/12/ KAŞıDE-İ BÜRDE DERSLERİNİN EVVELLERİNDE OKUNACAK 

MUKADDİME-İ MAHŞÜŞADIR

/13/ el-Hamdü li’llahi’llezî nazame kaşa’ide’l-ıalime ‘ala iktiza’i evzan-i 

hikmetihi’l-‘aliyye ♦

/14/ ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala Muhammedin ahrace fera’ide’l-hikemi mine’l- 

bihari’l-besîtati’l-ledünniyye ve ‘ala alihî /15/ ve aşhabihi’l-kaşırîne a‘marahüm ‘ala 

medhi hayri’l-beriyye ♦

Ba‘de-za pervane-i şem-‘i /16/ şu‘le-feşan-ı ‘ışk-ı rasUli’llah ve dürdane-i derya-
/17/yı mehabbet şevk-i habîbi’llah sultanü’l-ıaşıkîn ve burhanü’şadıkîn imam Hümam-ı

BUşırı kuddise sırrıhu’s-senî hazretleri medh-i pak-i cenab-ı peygamber ve rasita-yı

tab-nak-i Hazret-i /19/ şefbi’l-mahşer reftarında işbu beyt-i manzUm-i iştiyak- 

mefhUmlarını şad-hezaran /20/ ‘ışk u sUzişle buyururlar ♦

/21/ VE KEZÂLİK KAŞİDE-İ BÜRDE DERSLERİNİN EVVELLERİNDE 

OKUNACAK MUKADDİME-İ MAHŞÜŞADIR

[11] el-Hamdü li’llahi’llezî kesana bürdete ‘ışkı’r-rasUl ♦

/2/ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammed ahberana min şevkı’l-

vuşUl ve aşhabihi’l-vaşılîne mine’l-furU‘i ile’l-uşul ♦

/3/ Ba‘de-za ol bülbül-i terennüm-saz-ı seher-gah-ı iştiyak ve tUti-i dehen-baz-ı 

rasita-yı şahibü’l- /4/ burak olan İmam-ı Hümam-ı BUşırî-’i Mışrı eskenehu’llahü bi-
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aTa’l-kaşn hazretleri /5/ işbu eşlar-ı gevher-nişar-ı ‘aşıkanelerini ez can ü dil ‘ışk u 

süzişle buyururlar ♦

/6/ BÂBÜN Fİ’T-TAŞLİYÂT

MUTLAKA VA‘Z EVVELLERİNDE OKUNACAK TAŞLİYE-İ 

MUTLARADIR

Şallü ‘ala sirac-ı kulübina Muhammed ♦ şallü ‘ala ‘ilac-ı zünübina

Muhammed ♦ şallü ‘ala tac-ı ru’üsina Muhammed ♦ bülbül-i gülistan-ı risalet ve

sünbül-i lale-zar-ı nübüvvet ♦ ma‘düni’l-keremi /9/ ve’ş-şefa‘at Muhammeden el-

Muştafa-ra şalavat ♦ kafile-salar-ı salikan-ı dari’s-selam ♦ /10/ ve seyyidü’l-enbiya’i ve’l-

mürselıne’l-kiram ve ber-güzıde-i Hüda-yı ‘allam ♦ Muhammeden el-Muştafa-ra /11/

şalavat ♦ peygamber-i ‘alı-şan ümmet-nüvaz ♦ habıb-i edîb-i mevla-yı bı-niyaz ve ihya 
/12/

konende-i leyali-i dıraz Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦

/13/ LEYLE-İ Mİ‘RÂC VA‘ZININ EVVELLERİNDE OKUNACAK 

TAŞLİYE-İ MAHŞÜŞADIR

/14/ Şallü ‘ala Muhammedin şahibi’l-mi‘rac ♦ şallü ‘ala Muhammedin şahibi’t- 

tac ♦ şallü ‘ala Muhammedin şahibi’l- /15ibtihac ♦ da‘vet-gerde-i Hazret-i Hüda ♦ 

kadem-nihade-i Mescid-i Akşa ve imamet konende-i /16/ cemaıat-i enbiya Muhammeden 

el-Muştafa-ra şalavat ♦ tarikü’l-hamr şaribü’l-leben ♦ per-i sürüş-suvar-ı bila mihen

♦ şinîdende-i ferman-ı zi’l-minen ♦ Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦ şefa‘at-

güftar-ı ‘uşat-i ümem ve ‘avdet-ferma-yı zemîn-i harem ve taşdîk-gerde-i /19/ Mevla-yı 

zi’l-kerem Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦

/20/ LEYLE-İ BERÂT VA‘ZININ EVVELLERİNDE OKUNACAK 

TAŞLİYE-İ MAHŞÜŞADIR

/21/
Şallü ‘ala Muhammedin ütiyet li-ümmetihi’l-bera’etü mine’n-nar ♦ şallü 

‘ala Muhammedin seyyidi’l-ebrar ♦ [12] sallü ‘ala Muhammedin sırru’l-esrar ♦ münacat 

konende-i şeb-i berat ve ser-ber-dar-ı sü-yı semavat ve şefa‘at-güy-ı şirzime-i ‘uşat

Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦ teheccüd güzar-ı evahir-i leyalı ve girye-nişar-ı 

manend-i lealı ve habıb-i edıb-i Melik-i ‘Âlı Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦ /4/
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esrar-ı dana-yı hakayık-ı ümmü’l-kitab ve hatve endaz-ı tara’ik-ı nuh kıbab ve teblıg- 

ferma-yı /5/ kitab-ı rabbi’l-erbab Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦

/6/ LEYLE-İ KADİR VA‘ZININ EVVELİNDE OKUNACAK TASLİYE-İ

MAHSÛSADIR

/7/
Şallü ‘ala Muhammedin zi’l-kadri’l-a'la ♦ şallü ‘ala Muhammedin el-

Mustafa ♦ şallü ‘ala Muhammedin habıbi’l- Mevla ♦ sebeb-i nüzül-i süre-i inna

enzelna182 ♦ şahibi’l-kadri ve’ş-şerefi’l-esna ♦ matla‘i’l-/9/fecr-i rüz-i şefa‘at-i kübra 

Muhammmed Muştafa-ra şalavat ♦ ziyaret-gerde-i mela’ike ve’r-rüh /10/ ma'denü’ş- 

şefa‘ati ve’l-fütüh ve menba'i’l-meserreti ve’l-furüh Muhammeden el-Muştafa-ra 

şalavat ♦ /11/ da‘vet konende-i dari’l-karar ve pışuva-yi şirzime-i ahyar ber güzıde-i 

Hüda-yı gird-gar Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦

/13/ RAMAZÂN VA‘ZININ EVVELİNDE OKUNACAK TAŞLİYE-İ 

MAHSÛSADIR

/14/ Şallü ‘ala Muhammedin şame fı şehri Ramazan ♦ şallü ‘ala Muhammedin 

ünzile ‘aleyhi’l-Kur’an ♦ şallü /15/ ‘ala Muhammedin habîbi’r-Rahman ♦ şefa‘at-ferma- 

yı rüze-gıran ♦ mah-ı siyam ve sipehsalar-ı /16/ enbiya-i ‘izam ve kafile-salar-ı asfiya-i 

fiham Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦ cemaıat-i yekbar konende-i şalavat-ı

teravih ve tergîb-i hezar dehende-i iksari’t-tesabih ve müjde-i mesar güyende-i

ehlü’t-tefaflh Ahmed-i mücteba-ra şalavat ♦ ganımet-şumar-ı vakt-i /19/ iftar ve rahmet- 

Mevla-yı amurz-gar ♦ Ahmed ü Mahmüd u Muhammeden /20/ Muştafa-ra şalavat ♦

/21/ ‘IYD-I FITR VA‘ZININ EVVELİNDE OKUNACAK TAŞLİYE-İ

MAHSÛSADIR

[13] Sallü ‘ala Muhammedin şame ve eftar ♦ şallü ‘ala Muhammedin seyyidi’l-
/2/beşer ♦ şallü ‘ala Muhammedin şefî'ı’l-mahşer ♦ tekbır-sitanende-i rüz-i ‘ıyd ♦

/3/hurşıd-i ıalem-tab-ı nehari’s-sa‘îd ♦ zü’l-keremi ve’l-cüdi’l- medıd ♦ Ahmed-i 

mücteba-ra şalavat ♦ tatyıb-ferma-yı kulüb-i eytam ♦ ihsan-peyma-yı /4/ kaffe-i enam ♦

182 Kur’ân, Kadir Sûresi 97/1 âyetten iktibas yapılmıştır.”Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik.”
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zü’l-huluki’l-‘azımi ve’l-lutfi’t-tamam ♦ Ahmed-i mücteba-ra şalavat ♦ can-ı canan 

habıb-i edıb-i Yezdan ♦ şefî-‘ı rûz-i dil-süz-i mizan Ahmed-i mücteba-ra şalavat ♦

/5/

/6/ ‘IYD-I KURBÂN VA'ZININ EVVELİNDE OKUNACAK TAŞLİYE-İ

MAHSÛSADIR

/7/
Şallû ‘ala Muhammedin zabihi’l-kurban ♦ şallû ‘ala Muhammedin şefî-‘ı 

yevmi’l-mızan ♦ şallû ‘ala Muhammedin fatih-i ebvabi’l-cinan ♦ şahibi’ş-şefa'ati

ve’l-kevser ♦ peyğamber-i Hüda-yı cihan-aferın /9/ yekser ♦ dest-gîr-i üftade-gan-ı rûz-i 

mahşer Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦ ferman-fermûde-i /10/ Yezdan bi-hatabi 

ve’l-har ab-feşan-ı dûzeh-ı pür-şerer ♦ rasûlün makbûlün ve nebiyyün mu‘teberün /11/ 

Ahmed ü mücteba-ra şalavat ♦ i‘raz konende-i düşmen-i ebter ve şahib-i meniş-i bihter 

habıb-i Hüda ve peygamber-i mihter Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦

/13/ VE CUM‘A VA‘ZININ EVVELİNDE OKUNACAK TAŞLİYE-İ 

MAHŞÛŞADIR

/14/ Şallû ‘ala şari‘i’l-cum‘ati Muhammed ♦ şallû ‘ala şafi'i’l-ümmeti 

Muhammed ♦ şallû ‘ala kaşifi,l-/15ğummeti Muhammed ♦ hicret-ferma-yı Medîne-i 

tahire ve ezan-han-ı menare-i risale-i zahire ve /16/ eda konende-i namaz-ı cum‘a-i fahire 

Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ve ol saıi-i zikr-i Yezdan ve daıi-i hışn-ı iman

ve mahi-i dûd-i küfran Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ve ol behre-resan-ı ‘alem

zi-fazli’llah ve sipehsalar-ı şirzime-i rasûli’llah ve rehnüma-yı /19/ salikan-ı sübüli’llah 

Muhammeden el-Muştafa-ra şalavat ♦

/20/ BÂBÜN Fİ’T-TA(BlRÂT

ESNÂ-YI DERS VE ESNÂ-YI VA‘ZDA ZİKR-İ ESMÂ-İ İLÂHİYYE İÇİN

TA‘BlRÂT

[14] Ol Şani-‘i bı-enbaz ve Halık-ı bı-niyaz olan cenab-ı feyyaz cellet
/2/‘azemetühû hazretleri ve diğer ol naşıb-ı hayme-i asuman-ı bı-sütûn ♦ tebareke

/3/künhühû ‘an şerhi’ş-şürûh-ı ve’l-mütûn hazretleri ve diğer ol hestıd-i hende-i bûd u

na-bûd ve kaffe-i ehl-i /4/ ‘ibadetehû ma‘bûd olan cenab-ı Mevla cellet ‘azemetühû 

hazretleri ve diğer ol /5/ cenab-ı Halıkı’l-ezmineti ve’d-dühûr ♦ te ‘ala ve tekaddese
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‘amma yesıfühu ehlü’l-fücur /6/hazretleri ve diğer ol cenab-ı aferınende-i dü cihân ♦ te
/7/‘ala ve tekaddese ‘amma yesıfühu ehlü’t-tugyan hazretleri ve diğer ol vücUd-bahşa-yı

kaffe-i zi’l-vücUd ♦ te ‘ala ve tekaddese ‘an remy-i şirzime’i’l-‘anUd hazretleri ve

diğer ol cenab-ı Hüda-yı /9/bahşayiş-eda ♦ te ‘ala ve tekaddese ‘amma yeşıfühü’l-a‘da’ 

hazretleri ve diğer /10/ ol zînet-bahşa-yı rU-yı eflak ♦ tenezzehe künhühü ‘an derki’l- 

idrak hazretleri ve diğer /11/ ol peyda konende-i mukteza-yı nam-ı Gaffar ♦ te ‘ala ve 

tekaddese ‘an ifki sülleti’l-küffar hazretleri ve diğer ol Haliku’l-envari fi’l-mişbah ♦

te ‘ala ve tekaddese ‘ani’l-imsa’i ve’l-işbah hazretleri ve diğer ol Mevla-yı tesbıh-

gerde-i gül ü gül-zar ♦ te ‘ala /14/ ve tekaddese ‘amma yeşıfühü’l-füccar hazretleri ve 

diğer ol cenab-ı Yezdan-ı cihan /15/ aferin ♦ te ‘ala şanühU ‘an vaşfi’l-kaflnn hazretleri

ve diğer ol cenab-ı Hüda-yı /16/ vücUd-aver-i zemin ü asuman ♦ te ‘ala ve tekaddese 

‘ani’z-zamani ve’l-mekan hazretleri ve diğer ol cenab-ı Mevla-yı amurz-gar ve

ıalimü’l-‘alayini ve’l-esrar hazretleri ve diğer ol cenab-ı Hüda-yı icabet-penah ♦ te

‘ala ve tekaddese ‘an remyi ehli’t-tebah /19/ hazretleri ♦

/20/ ESNÂ-İ DERS VE ESNÂ-İ VA‘ZDA ZİKR-İ ESMÂ-İ NEBEVİYYE İÇİN 

TA‘BlRÂT-I MAHSÛSADIR

/21/
Ol cenab-ı sipeh-salar-ı cündi’l-enbiya’i ve’l-mürselın ve sidre-güzar-ı şeb-i

da‘vet-i [15] Rabbi’l-1 alemin ♦ Muhammedü’l-Muştafa ‘aleyhi efdalü şalavati’l-
/2/Meliki’l-Mu‘ın efendimiz hazretleri ve diğer ol hurşıd-i asüman-ı risalet ve

menba‘ı’l-ihsani ve’l-‘inayet ♦ ‘aleyhi efdalü’t-tahıyyat efendimiz hazretleri ve diğer

ol rehber-i rah-ı hidayet ve ma‘deni’l-/4/keremi ve’ş-şefa‘at ♦ ‘aleyhi ekmelü’t-tahiyyat 

efendimiz hazretleri ve diğer ol şarih-i /5/ mütUn-i ma evha ve ıalim-i fünUn-ı sümme 

dena ♦ ‘aleyhi efdalü’t-tahiyya efendimiz hazretleri /6/ ve diğer ol müjde-nevîd-i kad 

eflah ve şu‘le-mezîd-i elem-neşrah olan habıb-i Yezdan ♦ ‘aleyhi efdalü şalavati’l- 

Meliki’d-deyyan efendimiz hazretleri ve diğer ol tac-dar-ı erıke-i mi‘rac ve reh-nüma-

yı rast-minhac ♦ şalla’llahü te ‘ala ‘aleyhi ma Ukide’s-sirac efendimiz /9/ hazretleri ve 

diğer ol paye-bahşa-yı gUh-i hıra ve raz-ı dana-yı fenn-i sübhane’llezî esrâ ♦

‘aleyhi ecellü’t-tehaya efendimiz hazretleri ve diğer ol cenab-ı /11/ şehsuvar-ı enbiya ve 183

183Kur’ân, İsrâ sûresi’nden iktibas yapılmıştır 17/1 “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan, 
kendisine bir kısım âyetlerimizi için, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh’ın 
şanı yücedir. Doğrusu O işitir ve görür.”
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şefalat-güftar-ı ruz-i ceza ‘aleyhi ecellü’t-tehâyâ efendimiz hazretleri ve diğer ol gül-

i gül-zar-ı risalet ve şefa‘at-girdar-ı röz-i kıyamet ♦ ‘aleyhi ekmelü’t-tahiyyat 

efendimiz hazretleri ve diğer ol peyğamber-i nübüvvet ♦ efser-i /14/ ‘âlı himmet ve 

şefa'at-bahşa-yı bı-maye kan-ı ümmet ♦ ‘aleyhi ekmelü’t-tahiyyat efendimiz hazretleri 

/15/ ve diğer ol ‘allame-i ‘ilm-i ledünnı ve fehhame-i fenn-i üdn-ü mennı olan cenab-ı 

peyğamber-i /16/ ‘alı-cenab ♦ ‘aleyhi efdalü şalavati’l-Meliki’l-Vehhab efendimiz
/17/hazretleri ve diğer ol pışuva-yı kaffe-i peyğamberan ve şefa'at-ferma-yı yevm-i

/18/mizan ♦ ‘aleyhi efdalü şalavati’l-Meliki’d-deyyan efendimiz hazretleri ve diğer ol

cenab-ı şahibi’l-mi'rac-ı /19/ ve’l-kevser ve ru’üs-i aşfiyaya manend-i tac ü efser ♦ 

‘aleyhi efdalü şalavati halikı’l-/20/hayri ve’ş-şer efendimiz hazretleri ve diğer ol derya-yı 

dürer-feşan-ı feşahat ve tüti-i şekeristan-ı belağat ♦ ‘aleyhi ekmelü’t-tahiyyat

efendimiz hazretleri [16] ve diğer ol keştı-ban-ı derya-yı ihsan ve püştı-ban-ı pesmande-
/2/gan-ı yevm-i mizan ♦ ‘aleyhi ezka şalavati’r-Rahman efendimiz hazretleri ♦

/3/ ESNÂ-İ DERS VE ESNÂ-İ VA‘ZDA ‘ALE’L-‘UMÜM ESMÂ-İ ÇİHÂR- 

YÂRl ZİKRİ İÇİN /4/ TA‘BlRÂT-I ‘UMÜMİ YYEDİR

/5/ Çar erkan-ı metîn-i dîn-i mübın ♦ çihar-yar-ı güzın ♦ ‘aleyhim rıdvanü’l- 

Meliki’l-Mu‘în /6/ efendilerimiz hazeratı ve diğer çar-ı ezhar-ı gülistan-ı hilafet-i 

seyyidi’l-beşer ♦ çihar-yar-ı zevı şan-ı hazerât-ı şefî'u’l-mahşer ♦ ‘aleyhim rıdvanü

men hüve halıku’l-hayri ve’ş-şer efendilerimiz hazeratı ve diğer selatın-i enke-i

vilayet-i ‘uzma ve havakln-i /9/ kişver-i keramet-i ‘ulya olan evlad-ı çihar-yar-ı kiram ♦ 

‘aleyhim rıdvanü’l-Meliki’l-'adam /10/ efendilerimiz hazeratı ve diğer ol çar-ı ‘andelıb-i 

bağ-ı Kur’an çihar-yar-ı güzın zevı şan /11/ ‘aleyhim rıdvanü’l-Meliki’l-mennan 

efendilerimiz hazeratı ♦

/12/ VE KEZÂLİK EBÜ BEKİR eş-ŞIDDlK İÇİN RADIYA’LLÂHÜ ‘ANHÜ 

TA‘BlRÂT-I MAHŞÜŞ ADIR

/13/ Efdalü’l- ümmeti ‘ale’t-tahkîk ♦ seyyidina Ebü Bekir eş-Şıddîk ♦ radıye 

‘anhü Veliyyü’t-tevfîk /14/ efendimiz hazretleri ve diğer şabık-ı meydan-ı îman ♦ şıddık-ı 

peyğamber-i zı-şan ♦ radıye /15/ ‘anhü’l-mennan efendimiz hazretleri ve diğer cevahir-i 

esrar-ı Muhammediyye’ye mahzen ve na’il-i /16/ taltıf-fermüde-i la tahzen olan şıddık-ı

/ 12/
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‘âlî-cenâb ♦ radıye ‘anhü’l-Vehhâb efendimiz hazretleri ve diğer ol matla-‘ı bedr-i

ibtihâc ve evvelü men sadaka’n-nebiyyi fi’l-mi‘râc olan Ebü Bekir Şıddîk ♦ radıye

lanhü Rabbü’l-beyti’l-'atîk efendimiz /19/ hazretleri ve diğer yâr-ı ğâr-ı şeb-i hicret-i 

Mustafa ve şıddîk-ı ekber-i pür-vefâ ♦ /20/ radıye lanhü men ğafara’t-tâ’ibîne ve ‘afâ 

efendimiz hazretleri ♦

/21/ VE KEZÂLİK HAZRET-İ ‘ÖMER RADIYA’LLÂHÜ ‘ANHÜ İÇİN 

TA‘BlRÂT-I MAHŞÜŞADIR

[17] Nikâb-ı ber-dâr-ı cemâl-i dîn-i nâb ♦ şâhibü’ş-şefa'at ‘Ömer İbn Hattâb ♦
/2/

radıye ‘anhü Rabbüna’l- Vehhâb efendimiz hazretleri ve diğer milk-i dîne bahşende-i 

âb u nâb ♦ muzhirü’d- dîn ‘Ömer İbn Hattâb ♦ radıye ‘anhü Rabbü’l-erbâb efendimiz 

hazretleri ve diğer /4/ burc-i hilâfet-i sâniyeye kamer-tâb ♦ fâtihü’l-kılâ1 ‘Ömer İbn 

Hattâb ♦ radıya ‘anhü /5/ Hâlıku’l-enfüsi ve’l-erbâb efendimiz hazretleri ve diğer müjde- 

sitân-ı hayru’l-/6/meâb ♦ Ebü Hâfş-ı ‘Ömer İbn Hattâb ♦ radıye ‘anhü Rabbü’l-vahyi

ve’l-hitâb efendimiz hazretleri ve diğer dil-beste-i dergâh-ı hayru’l-menâb ♦ nâşırü’d-
/8/dîn ‘Ömer İbn Hattâb ♦ radıye ‘anhü men ileyhi metâb efendimiz hazretleri ♦

/9/ VE KEZÂLİK HAZRET-İ ‘OSMÂN RADIYA’LLÂHÜ ‘ANHÜ İÇİN 

TA‘BlRÂT-I MAHŞÜŞ ADIR

/10/ Ma‘düni’l-hayâ’i ve’l-îmân ♦ câmi‘ul-Kur’ân ‘Osmân İbnü ‘Affân ♦ radıye 

‘anhü’r-Rahmân /11/ efendimiz hazretleri ve diğer dâmâd-ı peyğamber-i zı şân câmi'u’l- 

Kur’ân ‘Osmân Ibnü ‘Affân ♦ radıye ‘anhü’l-mennân efendimiz hazretleri ve diğer

burc-i dü sitâre-i ferkadân ♦ câmi‘u-l-Kur’ân ‘Osmân İbnü ‘Affân ♦ radıye ‘anhü’l-

Melikü’d-deyyân efendimiz hazretleri /14/ve diğer câmi‘u mâ beyne’s-surürayn ve nâ’il-i 

şerâfet-i zi’n-nürayn olan ‘Osmân İbn /15/ ‘Affân ♦ radıye ‘anhü’l-hannân efendimiz 

hazretleri ve diğer refîk-ı habıb-i Yezdân ♦ /16/ câmi'u’l-Kur’ân ‘Osmân İbn ‘Affân ♦ 

radıye ‘anhü’l-mennân efendimiz hazretleri ♦

/17/ VE KEZÂLİK HAZRET-İ ‘ALİ RADIYA’LLÂHÜ ‘ANHÜ İÇİN 

TA‘BİRÂT-I MAHŞÜŞ ADIR

/ 17/
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/18/ Esedu’llâhi’l-ğâlib ♦ ‘Ali İbn Ebı Talib ♦ radıye ‘anhü Rabbüna’l-Vahib 

efendimiz hazretleri /19/ ve diğer esb-i nusret-i Yezdana rakib ♦ ‘Ali İbn Ebı Talib ♦ 

radıye ‘anhü Rabbü’n-necmi’ş-/20/şâkib efendimiz hazretleri ve diğer düldül-suvar-ı 

sahib-i Zülfikar ♦ ‘Ali İbn Ebı Talib ♦ radıye ‘anhü’l-Gaffar efendimiz hazretleri ve 

diğer Medîne-i [18] İlm-i Şerifin bab-ı valası ve şîrân-ı saha-i peykarın en â‘lâsı ♦ ‘Ali 

İbn Ebı Talib ♦ radıye ‘anhü men yünevviru’l-kalbe’l-kasi efendimiz hazretleri ve 

diğer şır-i savlet-feşan-ı Hüda-yı fehhar ♦ ‘Ali ibn Ebı Talib radıye ‘anhü’s-Settar

efendimiz hazretleri ♦

/4/ VE KEZÂLİK HAZRET-İ FÂTIMÂTÜ’Z-ZEHRÂ RADIYE ‘ANHÜ İÇİN 

TA‘BlRÂT-I MAHSÛSADIR

/5/ Duhter-i pakîze-i cenab-ı peyğamber-i ‘alî -şan ♦ Fatımatü’z-Zehra ♦ radıye 

‘anha’l-mennan efendimiz /6/ hazretleri ve diğer seyyidetü’n-nisa ♦ Fatımatü’z-Zehra ♦ 

radıye ‘anha Rabbü’l-kibriya efendimiz hazretleri ve diğer duhter-i pür-fer-i Hazret-i

nebiyy-i ‘alî -cenab ♦ Fatımatü’z-Zehra ♦ radıye ‘anha’l- Vehhab efendimiz hazretleri

ve diğer ma'düni’t-taharet-i ve’l-‘iffet ♦ duhter-i peyğamber-i /9/ ‘alı himmet ♦ 

Fatımatü’z-Zehra ♦ radıye ‘anha Rabbü’l-minnet efendimiz hazretleri ve diğer 

/10/duhter-i ‘iffet-güster-i Hazret-i Mustafa ♦ Fatımatü’z-Zehra ♦ radıye ‘anha’l- 

Melikü’l-Mevla /11/ efendimiz hazretleri ♦

/12/ VE ‘ALE’L-‘UMÛM HAZRET-İ HASENEYN İÇİN RADIYA’LLÂHÜ 

‘ANHÜMÂ TA‘BlRÂT-I ‘UMlMİYYEDİR

/13/ Dü şah-ı cüvanan-ı ehl-i cennet ve tütıya-yı çeşmha-yı ehl-i sünnet ♦ 

Hazret-i Hasan /14/ ve Hazret-i Hüseyin-i pür-heybet ♦ radıye ‘anhüma Rabbü’l-minnet 

efendilerimiz ve diğer ma‘düniyyi’l-/15/‘ilmi ve’l-kemal ve makbüleyy-i Hüda-yı bî - 

hemal ♦ Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin-i şîrîn- /16/ makal radıye ♦ ‘anhüma
/17/Rabbü’l-Celal-i ve’l-Cemal efendilerimiz ve diğer mihrab-ı şehadet-i ‘ulyada 

imameyn ve kişver-i se‘adet-i kübrada hümameyn olan Hazreti’l-Haseneyni’l-ahseneyn 

♦ radıye ‘anhüma Rabbü’s-sakaleyn efendilerimiz ve diğer dü-şahan-ı şübban-ı ehli’l-

cennet /19/ ve kurrat-resan-ı a‘yün-i ehli’s-sünnet ♦ Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin 

pür-himmet ♦ radıye ‘anhüma /20/ Rabbü’l-minnet efendilerimiz ve diğer her birisi
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kurre-i çeşm-i pâk-i peygamber ve ciğer-pâre-i tâb-nâk-i seyyidi’l-beşer ♦ Hazret-i

Hasan ve Hazret-i Hüseyin pür-fer ♦ radıye ‘anhümâ yüferricü’l-kerbe [19] ve’l-keder 

efendilerimiz hazretleri ♦

/2/ HAZRET-İ HÜSEYİN RADIYA’LLÂHÜ ‘ANHÜ İÇİN TA‘BİRÂT-1

‘UMÛMİ YYEDİR

/3/ Câm-keş-i sâhbâ-yı şehâdet-i kübrâ ve güş-vâre-i ‘arş-ı a‘lâ ♦ Hüseyn-i pür- 

zıyâ ♦ radıye lanhüT-/4/MeliküT-A‘lâ efendimiz hazretleri ve diğer sipeh-sâlâr-ı zümre-i 

şehıdân ve mahdüm-ı /5/ sa‘âdet-mevsüm-ı şâh-ı merdân-ı Hüseyn-i pür-ımân ♦ radıye 

‘anhü’l-mennân efendimiz hazretleri /6/ ve diğer destâvîz-i dân-ı vakâbi-‘i belâ ve 

şehâdet-sitân-ı deşt-i Kerbelâ ♦ Hüseyn-i pür-velâ ♦ radıye ‘anhü’l-MeliküT-Mevlâ

efendimiz hazretleri ♦

/8/ VE KEZÂLİK AŞHÂB-I GÜZİN İÇİN OLUNAN TA‘BİRÂT-I 

‘UMÛMİ YYEDİR

/9/ E‘âzim-i yârân-ı cân-bahşâ ve efâhım-ı ashâb-ı pür-vefâdan ♦ meselâ fulân 

zât radıya’llâhü /10/ ‘anhü efendimiz hazretleri ve diğer müşâhidân-ı cemâl-i şerıf-i 

Hazret-i peygamber /11/ ve mütâla‘a konân-ı nüsha-i kemâl-i seyyidü’l-beşerden fulân 

zât ♦ radıya’llâhü te ‘âlâ ‘anhü efendimiz hazretleri ve diğer mihrâb-ı dîn-i İslâmda

imâm-ı hümâm olan ashâb-ı kirâm ♦ ‘aleyhim rıdvânu’llâhi’l-Meliki’l-‘allâm

hazerâtından fulân zât ♦ radıya’llâhü ‘anhü /14/ efendimiz hazretleri ve diğer hatra-i 

bezm-i risâlet-‘azm-i Muhammediyye ve nazra-i dîdâr-ı pür-mesâr-ı 

/15/Mustafaviyye’den fulân zât ♦ radıya’llâhü te ‘âlâ ‘anhü efendimiz hazretleri ve diğer 

/16/ mansıb-ı mu‘allâ-yı ashâb-ı ke’nnücüm ile kâm-yâb ve hâk-i pâ-yi Hazret-i risâlet-

peymâ ile sohbet-yâb ♦ ashâb-ı güzın rıdvânu’llâhi ‘aleyhim ecme‘ın hazerâtından
/18/

fulân zât ♦ radıya’llâhü te ‘âlâ ‘anhü efendimiz hazretleri ♦

/19/ VE KEZÂLİK EZVÂC-I TÂHİRÂT İÇİN TA‘BÎRÂTI ‘UMÛMİYYEDİR

/20/ Yârân-ı câme-hâb-ı seyyidi’s-sâdât ve ümmehâti’l-mü’minıne ve’l- 

mü’minât efendilerimiz den meselâ fulân zât ♦ radıya’llâhü ‘anhâ efendimiz ve diğer

firâş-güsterân-ı Hazret-i [20] kân-ı şefâ‘at ve me‘âdinü’t-tahâreti ve’l-‘iffet olan ezvâc-ı

/21/
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tâhirât efendilerimizden fulâne zât ♦ radıya’llâhü lanhâ efendimiz hazretleri ve diğer

melâdinü’l-lifaf ve kanâyi'u’l- kifaf olan ezvâc-ı tâhirât efendilerimizden fulâne zât ♦ 

radıya’llâhü lanhâ /4/ efendimiz hazretleri ve diğer târikâtü’d-dünyâ ve râğıbâtü’l-uhrâ 

olan ümmehâtü’l-/5/mü’miriîn efendilerimizden fulâne zât ♦ radıya’llâhü lanhâ 

efendimiz hazretleri ve diğer /6/ sadıkâtü’l-akvâl ve şâlihâtü’l-a'mâl olan ezvâc-ı tâhirât 

efendilerimizden fulâne zât ♦ radıya’llâhü lanhâ efendimiz hazretleri ♦

/8/ BÂBÜN Fİ’D-DA'AVÂT

HER HANGİ TEFSİR OLURSA OLSUN DERSLERİ ÂHİRİNDE /9/ 

OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABİDİR

/10/ el-Hamdü li’llâhi’llezî enzele ‘aleyne’l-Kur’ân ♦

ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü lalâ seyyidinâ Muhammedin ellezî beyyene /11/ lenâ 

mâ nehtâcü ileyhi bi’t-tibyân ve lalâ âlihi ve aşhâbihî aşhâbi’l-me'âriî ve’l-beyân ♦

/12/
Allâhümme’c lalnâ mine’llezîne’t-tebe'u’l-Hüdâ ve selekü turuka’t-tükâ

/13/ve’c'alnâ bi-câhihim aşhâbe’n- nukâ ♦ yâ men yesme'u bilâ üzünin ve yubsiru bilâ 

başar ve kınâ min kemdi’l-keder ve kerbi’z-zarar ve ente’l-/14/Melikü’l-muhît fe ilâ 

eyne’l-mefer ♦ Allâhümme veffıkna’l-lamele bi-mücebi mâ emertenâ bihî /15/ fi’l- 

Kur’âni’l-Kenm ♦ keylâ nülkâ bi-terkihî fi’l-'azâbi’l-elîm bi-lutfike yâ Latîfü ve bi 

fazlike /16/ yâ Rahmânü yâ Rahîm ♦ Allâhümme efiz ‘aleynâ min şevârıkı’l-envâri’r- 

Rabbâniyye ve bevârıkı’l- âşâri’s-subhâniyye ♦ mâ yuhallişunâ mine’l-'alâyıkı’l- 

cismâniyye ve yühezzibü nüfüsena’l-âbiyete min denesi’t-tabâyı'ı’l-insâniyye ♦ bi-

hürmeti men nezelebihi’r-rühu’l-emînü bi’l-âyâti’l-Kur’âniyye ♦ /19/Allâhümme’clal 

şemse saltanati sultânina’l-ğâzî ‘Abdülmecîd Hân tâli'aten /20/ min ufukı’n-nuşrati’l- 

lâmi'a ve’c'al ‘asâkirahü li’l-a'dâ’i kâli'a ♦ Allâhümme’rşid evlâdehü ve elin

a'vânehü ve demmir a'dâ’ehü bi-nuşratik ♦ Allâhümme yâ hayra’n-nâşırm [21] ve bi- 

fethik ♦ Allâhümme yâ hayra’l-fâtihîn ♦

/2/ve şalla’llâhü te ‘âlâ lalâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'în 

ve selâmün ‘ale’l-mürselm ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/2/
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/3/ VE KEZÂLİK HER HANGİ TEFSİR OLURSA OLSUN DERSLERİ 

ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABİDİR

/4/ el-Hamdü li’llâhi’llezî enzele’l-ayati fi valdi kabüli’d-da'avât ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina /5/ Muhammedin tukbelü bi-ismihi’d- 

da'avât ve ‘ala alihi ve aşhabihi’l-mutezarri'ıne ila’llahi li-kabüli’d-dalavat ♦

/6/ Allahümme ya men haleka’l-insan ve ‘allem ehü’l-beyan ♦ iskına bi-katrati
/7/min bahri esrari’l-Kur’an ve veffıkna ila hüsni’t-tefsır ve’t-te’vîliT-merzıyyi ‘ınde

ehli’l-yakıni ve’l-‘irfan ♦ kema menente ‘aleyna fi’l-ezeli bi’t-tevhîdi ve’l-ıman ve

kına mine’s-sehvi ve’z-zeleli ve zeyyiğı’l-lisan ve’l-tuf /9/bina’llahümme bi-lutfin 

yurzîke ve yurzî habıbike ‘anna ve tağfirabihî zünübena ve terhamena ve tüferricü /10/ 

bihı kürübena ve testürana ♦ Allahümme kün fî ‘avni sultanina ve nuşrati ‘asakirihî fi 

taşkîli /11/ mera’ı dînina ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihı ecme‘în ve 
/12/selamün ‘ale’l- mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemln ♦

/13/ VE KEZÂLİK HER HANGİ TEFSİR OLURSA OLSUN DERSLERİ 

ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKİDİR

♦

/14/ el-Hamdü li’llahi’llezı ‘attara dimağana bi-rayihati ezhar-i kelamihi’l-kadîm

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü /15/ ‘ala seyyidina Muhammedin ellezî hüve natür-i 

bostani’z-zikri’l-Hakîm ve ‘ala alihî ve aşhabihi’l-muvazıbıne /16/ ‘ala tilaveti’l-kitabi’l- 

Kerîm ♦

/17/Cenab-ı afennende-i insan ve taTîm konende-i nutk u beyan te ‘ala ve
/18/

tekaddese Kur’an-ı Kerîm’i ile küşade eyleye ve rüz u şeb eltaf-ı güna gün-ı 

şamedaniyyesiyle cümlemizi kayd-ı kudürat-ı kevniyyeden vareste ve azade eyleye /19/ 

ve defTnde ‘aciz u pesmande olduğumuz çirk-ab-ı zünübdan ab-ı nab-ı ayat-ı 

furkaniyye ile /20/ her birerlerimizi tathîr buyurup kulüb-i pür-‘uyübumuzu lebrız-mesar 

eyleye ♦
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/21/fe ‘ale’l- ihtisas dekâyık-şinâs-ı tefasîr-i kelâmi’llâh ♦ pışuvâ-yı kâffe-i

şinîdendegân-ı [22] selâmi’llâh ♦ a‘nî Eba’l-Kâsım Muhammeden el-Muştafâ ♦ ‘aleyhi
/2/

efdalü şalavâti’llâh efendimiz hazretlerini işbu bezm-i şalavât-‘azm-i
/3/‘abıdânelerimizden peyâm-ı hoşnüdu ile haber-dâr eyleye ve diğer hazerât-ı çihâr- 

yâr-ı kirâm-ı Mustafâ ve sâir evlâd ü ezvâc ü aşhâb-ı bâ-şafâ ♦ /4/ ‘aleyhim rıdvânü men 

Ğafara’t-tâ’ibîne ve ‘afâ ve kâffe-i erkân-ı ‘ızâm-ı dîn-i mübın-i /5/ muşaffâ ♦ ‘aleyhim 

rahmetü men hüve hasbünâ ve kefâ efendilerimiz hazerâtının kubür u melâ’ik-‘ubür /6/ 

seniyyelerini şubh u mesâ âfitâb-ı tecelliyât-ı ilâhiyyesiyle pür-envâr eyleye ve pes ez 

ân hâkân-ı havâkîn-i cihân ve sultân-ı selâtîn-i zamân ♦ es-sultânü’l-ğâzî

‘Abdül hamîd Hân ♦ ferraha’llâhü te ‘âlâ kalbehü’ş-şenfi bi-hürmeti’l-âyâti’l-Kur’ân 

efendimiz hazretlerini /9/ hemîşe dil-hâh-ı şâhâneleri üzre şâd u mân eyleye ve 

şâhzâdegân-ı civân-/10/bahtânlarını gülistân-ı selâmette hırâmân eyleye ve ‘asker-i 

şecâ‘at-güster-i tâc-/11/dârlarını imdâd-resîd-i sürüş-ı âsümân eyleye ve a‘dâ-i bed-hâh-ı 

saltanat-ı seniyyelerini hâk ile yeksân eyleye ve diğer vüzerâ ve vükelâ ve kuranâ ve
/13/meşâyıh ve ‘ulemâsını câdde-i şen‘at-i ğarrâda raste-revân eyleye ♦

ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammed ve âlihî ve şahbihî ecme'în /14/ ve

selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/15/ BUHÂRl-İ ŞERİF DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABlDİR

/16/ el-Hamdü li’llâhi’llezî şaddeka ehâdîse habıbihî bi-kavlihî in hüve illâ 

vahyün yühâ184 ♦

/17/ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ellezî beyyene bi-
/18/

ehâdi’ş-şerîfeti turuka’l-Hüdâ ve ‘alâ âlihî ve aşhâbihî aşhâbi’t-tukâ ♦

Allâhümme’nzimnâ fi’d-dâreyni bi-silki habıbike ve rasülike /19/ ve sirbinâ fî 

bahri’l-îmâni ve’l-ıkâni bi-fülki nebiyyike ve şafiyyik ve şerrifna’llâhümme /20/ bi- 

ziyâreti ravzati’l-mutahharati fi’d-dünyâ ve eskınâ min ke’si şefâ‘ati’s-seniyyeti fi’l-

uhrâ ♦ bi-hürmeti men kata‘a bi-fazlike mesâfete’t-tabakâti’l-‘ulyâ ♦ Allâhümme ezil

184 Kur’ân, Necm sûresi, 53/4 “O’nun konuşması ancak, bildirilen bir vahiy iledir.”
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[23] ‘atşena bi-zülali cemalike’l-Kerım ve kına bi-rahmetike min ‘azabi’l-cehım ve 

eskınna bi-civari /2/ habıbike fı dari’n-ne‘îmi ♦ bi-hürmeti vâ-sîn ve’l-kur’ani’l-hakîm185 186 

ve bi-fazlike ya Rahmanü ya Rahîm ♦ Allahümme’nşur bi-nuşratike’l-‘azîzeti

‘abdeke’s-sultane’l-ğazı ‘Abdülhamıd Han /4/ ve ferrıh kalbehü bi’l-futühati ve’l- 

küşüfati fi külli’l-evan ve’n-şur a'vanehü ve demmir /5/ a'da’ehü bi-hürmeti esrari’l- 

Kur’ani ya Rahîmü ya Rahman ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî /6/ ve şahbihî ecme'în ve 

selamün ‘ale’l mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

/7/ BUHÂRl-İ ŞERİF DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABİDİR

/8/ el-Hamdü li’llahi’llezî menne ‘aleyna bi-nebiyyin erşedena bi-ekvalihi’ş-

şerıfeti ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü /9/ ‘ala seyyidina Muhammedin nehtedı bi-iktifa-’i 

efalihi’l-müriîfeti ve ‘ala alihî ve aşhabihi’l-mütehallîne /10/ bi ahvalihi’l-latîfeti ♦

Allahümme’rzukna’l-‘amele bima entakte bihî lisane habıbike’l-Kenm /11/

ve’hdina ila şıratıhî şıratıke’l-müstekîm va’hfazna min şerri men yüzeyyinü bi-telbîsihî
/12/ fı a‘yünine’s-sun‘a’s-sekîm ve yesükuna ile’l-i‘tikadi’l-akîm ve kına’llahümme bi- 

cahihî mine’l-‘azabi’l-elîm ve min hasedi’l-hasidi’l-le’îm fe inneke kem mine’z-

zallîne hedeyte /14/ ve kem mine’l-‘a’ilîne a‘neyte ve küllü şey’in minke bi-şehadeti ve 

ma rameyte iz rameyte.186 /15/ Allahümme’nşuri’s-sultane’l-hümam ♦ fı hidmeti dıni’l- 

İslam ve eyyidhü bi-teşhîd-i /16/ ‘asakirihî fı harbi ehli’l-ğamam ♦ bi-şalati’l-muşallîne 

‘ale’l-bedri’t-temam ♦ küllema merrati’l- leyali ve’l-eyyam ♦

/18/
Ve şalla’llahu ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme‘în ve

selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn^

/19/ VE KEZÂLİK BUHÂRl-İ ŞERİF ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKİDİR

185 Kur’ân, Yâ-sîn sûresi, 36/1-2 “Yâ-sîn Hikmetli Kur’ân’a and olsun.”
186 Kur’ân, Enfâl sûresi, 8/17 “Attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı.”
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/20/ el-Hamdü lillahi’llezı celalena min ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-selam
/21/ve şerrafena bi-mübahisi ehadîsihi’l- Muhammediyye ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin seyyidi’r-rusuli’l-kiram ♦

ellezı [24] nercu şefa‘atehü’l-mev‘udete fi’l-ehadısi’l-Muhammediyyeti ve ‘ala alihı ve
/2/

aşhabihi’l- ‘ızami’llezîne kanU yübahisUne bi-mebahisi’l-ehadîsi’l-Muhammediyyeti ♦

Ba‘de-za cenab-ı Yezdan-ı rahmet-feşan ♦ te ‘ala ve tekaddese ‘amma

yeşıfuhU ehlü’t-tuğyan hazretleri bülbül-i zeban-ı /4/ ‘acizanelerimizi gülistan-ı ehadîs-i 

Muhammediyye’de gUyende eyleye ve esb-i rehvar-ı /5/ kulUbumuzu kUy-ı ‘ışk-ı 

nebeviyyeye revende eyleye ve kaffe-i muhaddisîn-i kiramı hakk-ı

günahkarane/6/lerimizde mağfiret cUyende eyleye ♦

fe ‘ale’l-ihtişaş işbu meclis-i pür-nUr-u bereket- mevfUrde müzakere-i ehadîs-i 

şerıfe-i Muştafaviyyesiyle iktisab-ı şeref-i dareyn eylediğimiz sipeh-salar-ı enbiya ve

şefa‘at-güftar-ı yevm-i ceza ♦ a‘nî bihî Eba’l-Kasım /9/ Muhammeden el-Muştafa ♦ 

‘aleyhi efdalü’t-tehaya efendimiz hazretlerinin dünyada ziyaret-i ravza-i /10/ ‘ıtır-nak-i 

‘ulyası ve ‘ukbada şefa‘at-i seniyye-i kübrasıyla cenab-ı Mevla biz günahkar-ı /11/ 

perîşan-ı rUzigar ümmetlerini kam-ran eyleye ve diğer çar-ı erkan-ı metîn-i dîn-i mübın 

♦ hazerat-ı çihar-yar-ı güzın ve sa’ir evlad ü ezvac u aşhab-ı berîn ♦ rıdvanu’llahi

te ‘ala ‘aleyhim ecme'în ve tabi'în ve tebe-‘i tabi'în ♦ huşUşan minhüm kübera-i dîn-i 

mübîn ♦ /14/ e’imme-i müctehidîn ve aşhab-ı tara’ik u hakayık-ı vaşılın ♦ ‘aleyhim 

rahmetü’l-Meliki’l-mu‘în /15/ efendilerimizin kaffesini hakk-ı na-müstehakk-ı bende- 

ganelerimizde ve cemî-‘ı mü’minîn ü mü’minatın /16/ haklarında şefa‘at-girdar eyleye.

Ve ba‘de-za serır-ara-yı saltanat-ı ‘uzma ve erîke- pıra-yı hilafet-i kübra ♦ 

padişah-ı hayır-hah-ı enam ve şaykal-saz-ı ayıne-i dîn-i İslam ♦ es-sultanü’l-ğazı

‘Abdülhamid Han ♦ edama’llahü te ‘ala şemse saltanatihî tali‘aten ma’htelefe’l- 

/19/melevan efendimiz hazretlerini erıke-i saltanat-ı seniyyelerinde ‘adl ü ‘afiyetle 

müstedam /20/ ve dil-hah-ı şahaneleri üzre kam-ran eyleye ve şâhzade-i civan- 

bahtanlarının her birerlerini felek-i ikbalde zıya-paş-ı cihan eyleye ve ‘asakir-i

nuşret-measir-i cihan-danlerini [25] çeşm-i düşmenda manend-i şıran-ı şavlet-feşan
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eyleye ve kâffe-i vüzerâ ve vükela ve ‘ulemasını kantara-i şen‘at-i ğarrâda raste-

revân eyleye ♦

ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'în ve

selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/4/ ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ‘ARABlDİR

/5/ el-Hamdü li’llâhi’llezî ce‘alenâ şerefen bi-şerefi eşrefi’l-mürselîn ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü ‘alâ eşrefi’l-^enbiyâ’i ve’l-mürselın ve ‘alâ âlihî ve 

ashâbihi’l-mütelekkîne min eşrefi’l-mürselîn ♦

/7/Allâhümme’slük binâ fı tarîkati habıbike Muhammedin şalla’llâhü ‘aleyhi ve 

sellem ve’c‘alnâ ‘ârifme bi-hakîkati Muhammedin şalla’llâhü te ‘âlâ ‘aleyhi ve sellem

ve’l-mütemessikîne bi-şen‘ati Muhammedin şalla’llâhü te ‘âlâ ‘aleyhi /9/ ve sellem ve 

rattibi’llâhümme elsinetenâ bi’l-medhi lehü ve’ş-şalâtü ‘aleyh ve beyyız bi-zâlike 

vücühenâ /10/ yevme’l-kıyâmeti ledeyh ♦ Allâhümme’c‘al min nüri Muhammedin nüri’l- 

envâri fî kulübinâ nürân ve min sürürihî /11/ sürüri’l-ahbâri sürürân va‘firi’llâhümme bi- 

şefâ‘atihi’l-kübrâ zünübenâ ve’stur bihâ ‘uyübenâ ve ferric bi-câhihî kürübenâ ve ezil

bihî ru‘übenâ ve sehhil bihî şu‘übenâ ve ferrih bihî kulübenâ ♦ Allâhümme’şfinâ min

dâ’i’l-fırkati bi-şifâ’i cemâlik ve ‘âfrnâ min külli’l-belâ’i /14/ fi’d-dünyâ ve fî yevmin 

tetecellâ bi-fazlike ve celâlik ve’r-zukne’t-tecennübe min harâmike ve’l-hulüle /15/ fî 

helâlik ♦ Allâhümme edim sultânena’l-ğâzî ‘Abdülhamîd Hân fî dâ’irati’ ş-şifâ’i min 

külli /16/ dâ’i’l-kerbi ve’l-keder ve ezı’ cebîne şevketihî bi-zıyâ’i’l-livâ’i’l-muntaşar ve 

ğallib ‘asâkirahü ‘ale’l-a‘dâ’i’l-müdemmira bi-hürmeti seyyidi’l-beşer ve şefîü’l-

mahşer ♦

/18/
ve şalla’llâhü te ‘âlâ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî

ecme‘în ve selâmün ‘ale’l-mürselîn /19/ ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemîn ♦

/20/ VE KEZÂLİK ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK 

DU‘Â-İ TÜRKİDİR [‘ARABîDİR]

/2/
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/21/ Nahmedüke ya men nercu minke’ş-şifa’ bi-hürmeti menba‘ı’ş-şifa’ ve 

nuşallı ve nüsellimü ‘aleyke ya men [26]hüve’ş-şifa’ü lalâ ma fi’ş-şifa’ ve ‘aleyküm ya 

aşhabe’şifa’i min ma‘dinini’ş-şifa’ ♦ Allahümme inneke erselte haza’n-nebiyye’l-

ümmiyye’l-emın ve enzelte ‘aleyhi’l-kitabe’l-kerıme’l-mübın ve kulte fı şanihı ve ma 

erselnake illa rahmeten li’l-(alemîn187 ve emertena bi en nusaddikahu fı /4/ muhberatihî 

fı külli vaktin ve hîn ♦ Feha nahnü saddaknahü min samîmi’z-zamır fe nercUke ya 

Rabbahü /5/ bi-cahihı ve bi-kitabike en tecbüra mine’l-kalbe’l-kesır ve tedfe'a lanna 

keyde men yazlimüna velev ıala ^kaderi’n-nekır ve tugtiyena ‘ammen sivake bi-lutfıke 

bi’l-hazzı’l-vefır ve tensura sultane’l- müslimıne bi-terşîşi bünyan-i devletihı ve tevfır- 

i ‘asakirihı fı tecliyeti’d-dîni’l-metın ♦

/8/ ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme‘ın ve 

selamün ‘ale’l-mürselın /9/ ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemın ♦

/10/ VE KEZÂLİK ŞİFÂ-İ ŞERlF DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK 

DU‘Â-İ TÜRKIDİR

♦

/11/ el-Hamdü li’llahi’llezı ce‘ale mehabbete habıbihı şifa’en fı kulubi’l-‘aşıkın

/12/ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin ce‘alehu’llahü şifa’en
/13/fi’l-ıalemîn ve ‘ala alihı ve aşhabihi’l-vacidın şafa’en ve şifa’en min seyyidi’l-

mürselın^

Cenab-ı şifa-bahşa-yı sUziş-i kulUb-i uşşak ♦ /14/ te ‘ala ve tekaddese ‘amma 

yeşıfuhU ehlü’l-küfri ve’n-nifak hazretleri me’lUf olup rehasından /15/ ‘aciz ü pesmande 

olduğumuz emraz-ı zünUb u ‘uyUbdan darU-yı magfiret-i kibriyasıyla /16/ cümlemizi şifa-
/17/

yab eyleye ve derUn-ı münkedir-i günahkaranelerimizi şafvet-i mağfiret-i 

Rahmaniyyesiyle şafa-yab eyleye ve sUziş-i ‘ışk-ı cemali’llah ve naliş-i şevk-ı dıdar-ı

rasUli’llah ile ekbad-ı ‘abıdanelerimizi manend-i kebab eyleye ♦

fe ‘ale’l-/19/ihtişaş şifa’ü’l-emraz ve şefı-‘ı rUz-i dil-sUz-i intihaz ♦ habıb-i edıb- 

i /20/ Hüda-yı bı-niyaz ♦ ‘aleyhi efdalü şalavati’l-Meliki’l-feyyaz efendimiz hazretlerinin

187 Kur’ân, Enbiyâ Sûresi, 21/107 “ (Ey Muhammed) Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik.”
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/21/dîde-i dünya ile ziyaret-i ravza-i ‘ıtr-ı naki ve çeşm-i rü’ya ile müşahede-i cemal-i

[27] tab-naki ve ruz-i cezada şefa‘at-i necatü’l-helaki ile cenab-ı Mevla-yı kerem-bahşa-
/2/

yı ‘ıbad biz ‘aciz ü günah-haiz ümmetlerini mesrUru’l-fu’ad eyleye ve diğer

makbUlan-ı dergah-ı Hüda-yı zi’l-minne olan çihar-yar-ı güzın ve dahî sadatü’l-ümme 

olan evlad ü ezvac ü /4/ aşhab-ı berin ♦ radıye ‘anhüm bi-efdali’r-rıza’i Haliku’s- 

semavati ve’l-arazîn efendilerimiz /5/ hazeratının ervâh-ı pür-felah-ı seniyyelerini işbu 

mesUbat-ı cezıle-i meclis-i bihişt-i /6/ ‘adîleden behre-yab eyleye ve diğer tabi'ın ve 

tebe-i tabi'ın ♦ husUsan minhüm e’imme-i müctehidîn ve kaffe-i kübera-i dîn-i mübın 

♦ ‘aleyhim rahmetü’l-Meliki’l-mu‘în efendilerimiz hazeratının ervah-ı eşraf-ı

kudsiyyelerini hısse-yab eyleye ve ba-husUs /9/ nasırü’d-dîn ve halıfe-i rU-yı zemin ♦ es- 

sultanü’l-ğazî ‘Abdülhamîd Han /10/naşarahu’llahü te ‘ala bi-hürmeti men nezelebihi’r- 

rUhu’l-emîn efendimiz hazretlerini gül-geşt-i /11/ selamette ve sünbül-deşt-i ‘adl ü 

‘afiyette kam-ran ve kam-yab eyleye ve şehzade-gan-ı civan-bahtanlarını pertev-i

tevfîk-ı ilahiyyesiyle manend-i kurş-ı afitab eyleye ve ‘asakir-i nuşret-measir-i

şahanelerini te’yıd-gerde-i cenab-ı Vehhab eyleye ve düşmen-i bedhahlarını 

/14/mahbUs-i çah-ı pür-ah-ı ‘azab eyleye ve diğer vüzera ve vükela ve ümera ve meşayıh 

[ve]‘ulemasını erbab-ı /15/ elbab eyleye ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme‘în ve 

selamün /16/ ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

/17/ MESNEVİ-İ ŞERİF DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABİDİR

/18/ el-Hamdü li’llahi’llezî tecella li kulUbi evliyaihî ve entaka elsinetehüm bi- 

keşfi esrarihî ♦

ve’ş-Salatü /19/ ve’s-selamü ‘ala nebiyyihî Muhammedin seyyid-i aşfiyaihî ve 

‘ala alihî ve aşhabihi’l-'aşıkîne bi-cemalihî ♦

/20/ Allahümme’c'alna min ehli’s-sema‘ı bi-mizmari’l-îman ve nevvir
/21/

zevahirana ve bevatınena bi-nUri’l- ikan ve el-hıkna bi-ehli’l-yakîni ve’l-‘irfan ♦ bi-

hürmeti dem‘ı’l-‘aşıkîne’l-müstağrikîne [28] bi-ka‘ri’l-‘ummani ‘ala hasebi dünüvvihim
/2/ve tekarrubihim ila’llahi’r-Rahman ♦ Allahümme la tüsellit ‘aleyne’n-nefse ve’ş-
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şeytan ve’rcümhüma bi-nücumi ayati’l-Kur’an fe inneke’l-Mu‘ınü’l-müste‘an ♦ 

Allahümme fehhimna sirara kelamike’l-a‘la ve rumUzat-ı menatıkı’l-enbiya’i ve’l-

evliya’ ♦ li-nehtediye bi-zalike ila /4/ vusUli cenabike’l-esna telattüfen ve tefaddülen 

minke ila ‘ıbadike’s-salikTne’t-tabi‘Tne ile’l-/5/Hüda ♦ Allahümme karin ed'ıyetena ila 

hedefi icabetike ya mucıbe’d-da'avat ve’kzı havayicena /6/ ya kadıye’l-hacat ve kına 

mine’l-mehaliki ve’l-alam ve’l-afati bi-hürmeti men be‘aştehU rahmeten bi-cemîlı’l-

ka’inat ♦ Allahümme’clal labdeke’s-sultane’l-ğazî ‘Abdülhamid Han bi-nusratike

mensUran ve bi-teıakubi eltafike mesrUran vecla’l-lasakirahU mü’eyyidıne /9/ min 

‘ındike’l-ma'nevî ♦ bi-hürmeti ayati’s-seniyye ve’l-kütübü’l-laliyye ve kitabi’l-Mesnevî 

/10/ ve demmir a'da’ehu’l-hazileh ve’c'al mesa’ibeke ‘ala cem'ıhim nazilete bi-lutfike ve 

‘adlike A1/ya men yef'alü ma fıhi’l-hikmetü’l-baliğa ♦

ve salla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve sahbihı ecme'în ve

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l hamdü li’llahi Rabbi’l-‘alemîn ♦

/13/ VE KEZÂLİK MESNEVl-İ ŞERlF DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK

DU‘A-İ ‘ARABİDİR

/14/ el-Hamdü li’llahi’llezî vehebelena bi’l-îmani ve’l-cinani mesneviyyati’l-

eltaf ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü /15/ ‘ala seyyidina Muhammedin nencU bihı min külli 

ma nehaf ve ‘ala alihı ve aşhabihî ‘adede ecza’i cebeli’l-kaf ♦

/16/ Allahümme bi-hürmeti men menentelehüm bi’n-nübüvveti ve’r-risaleti ve
/17/bi-hürmeti men rafa‘te şanehüm bi’l-keşfi ve’l-kerameti ♦ neccina mimma ente

ta‘lemühU minna iz leyselena ehadün sivake yerhamüna ente veliyyüna ve hasbüna ♦

Allahümme’slük bina mesalike’şadıkîn ve’c‘alna mahramen li-esrari’l-/19/‘aşıkTn vela 

tec‘alna mine’z-zallTne’l-halikîn bi-hürmeti dümU‘ı’l-müştakîne’s-/20/salikîn ve leyse 

‘aleyke şey’ün bi-‘azîz iz ente Malikü’l-malikm ♦ Allahümme şeyyid erkane devlet-i

sultani’l-müslimîn ve’ktübi’ş-şıhhate ve’s-selametelena ve li-‘askeri’l-İslami [29] fi 

külli vaktin ve hınn ♦
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/2/ve şalla’llâhü te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem ve âlihî ve şahbihî ecme'ın ve selâmün 

‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemîn ♦

/3/ VE KEZÂLİK MESNEVİ-İ ŞERlF DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK

DU‘Â-İ FÂRİSIDİR

/4/ Hamdü bı-şumâr ve şükr-i hezâr-bâr berâ-yı Hüdâ-yı gaffar bâd ♦

ve Salavât ü selâmet /5/ der leyl ü nehâr berâ-yı habıb-i gird-gâr bâd ve nîz ber 

her âl ü aşhâb-ı rast-güftâr /6/ bâd ♦ Hüdâyâ vâmurz-gârâ şem-‘ı-derun-ı mâ ez âteş-i 

aşkâd süzan bi kün ve sem-‘ı bırün-i mâ küşende-i pend-i Kur’ân bi kün ve cem-‘ı mâ 

bi-âri zü-yi cemâl-i pâket nâlân bi kün ve kulüb-i günâh-âşüb-i mâ ez çirk-âb-ı nâb-ı 

‘ışyân ü ser-keştî tathîr bi kün ve dimâg-ı pür-dâg-ı mâ /9/ bi-hoş-bü-yi gülzâr-ı tevhîd ü 

îmân ta‘tîr bi kün ve şubh u mesâ ez reşâhât-ı âb-ı nâb-ı /10/ ma‘rifet-i gird-gârî ber

ekbâd-ı ber-bâd-ı mâ takşîr bi kün ve in bendegânî dil-şikestegân râb-ı- /11/ tuhaf-ı 

tecelliyât-ı cemâl-i şerıfet mesrür bi kün ve kuşür u küsürişân bi-cinâh-ı ‘afv ü der- 

güzârı mestür bi kün ve kâşâne-yi harâb-i a‘mâl-i mâ bi a‘mâr-i pesendıdenet ma‘mür
/13/ bi kün ve bi pertev-i yakîn ve bi envâr-i kitâb-i çârüm-i mübîn pür-nür bi kün ve 

dâdü-sited-i mâ der /14/ çâr-sü-yı ta'abbüdî ticâret-i len tebür bi-kün ve nuşret-kârâ ve 

icâbet-kârâ necm-i münevver-i /15/ pâdişâh-ı dın-i İslâm ‘Abdülmecîd Hân-râ der felek-i 

nuşret ü ‘adâlet şu‘le-feşân /16/ bi kün ve şimşır-i ‘adâlet-semireş-râ bürıdende-i rikâb-ı

düşmenân bi-kün ve sitârehâ-yı şehzâdegâneş der çarh-ı ‘ızz ü ikbâl hemîşe nümâyân
/18/bi kün ve cüyüş-i mehâbet-fürüş-ı tâc-dârıyeş-râ ber a‘dâ-’i bed-hâh-ı dil-siyâhân

gâlib bi kün ve her-yek-şân nuşret- /19/ gerde-i cenâbi’l-Vâhib bi kün ve pertev-i ikbâl-i 

kâffe-i vüzerâ vü vükelâ vü ‘ulemâyeş-râ /20/ mânend-i necmi’ş-sâkîb bi kün el-emân 

perverdgârâ sümme’l-emân âmurzgârâ murg-dürüd-i mâ resıdende-i âşiyân-ı âbâdân-

ı icâbet-i Mucîbi’d-da'avât bi kün.

ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ [30] Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'în ve 

selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemın ♦

/2/ VE KEZÂLİK MESNEVI-İ ŞERİF DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK

DU‘Â-İ TÜRKİDİR
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/3/ el-Hamdü li’llahi’llezı etla‘a şümuse esrarihı min meşarık-ı elsinet-i 

evliya’i’llah ♦

ve’ş-Şalatü /4/ ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin efdali’l-halayık ve 

eşref-i enbiya’illah ve ‘ala alihı ve aşhabihi’s-5 salikıne min ekrabi’t-tara’ıkı ila’llah ♦

Cenab-ı Hüda-yı tev’em-saz-ı mesneviyyat-ı ‘alem /6/ ve hikmet-nihad-ı 

ma‘neviyyat-ı levh u kalem ♦ te ‘ala ve tekaddese ‘amma yesıfühu ehlü’z-zalem

hazretleri vücUd-ı zünUb-alUd-ı müznibanelerimizi darb-ı yahçe-i şerr-i şeytandan
/8/zemın-i haymeha-yı nazar-ı ehaşşı’l-havaşında mahfuz eyleye ♦ edna himmetleriyle

muktedir kal-‘ı cibal /9/ olan ricalu’llahı biz bende-gan-ı ‘ısyanı şermende-ganından 

mahfuz eyleye ve cera’id-i /10/pür-sevad-ı zünUbumuzu kanUn u mağfıret-i 

ilahiyyesinden mahruk ve mermuş eyleye ♦

fe /11/ ‘ale’l-ihtişaş nükte-şinas-ı manzUmat-ı ‘alem ve şefa‘at-kar-ı ‘uşat-ı
/12/

ümem ♦ habıb-i lebıb-i Mevla-yı zi’l-hikem Muhammed Muştafa ♦ ‘aleyhi efdalü

şalavati’l-Meliki’l-ekrem efendimiz hazretlerinin yad-ı nam-ı şefa‘at-i encam-ı

pakleriyle zeban-averde eylediğin /14/ şalavat-ı selâmât-ı ‘acizanelerimizi ol ravza-i pak-i 

‘ıtır-naklerine vaşıl eyleye /15/ ve diğer çihar-yar-ı güzın-i kiram ve sa’ir evlad ü ezvac ü 

aşhab-ı zevi’l-/16/ihtiram ♦ ‘aleyhim rıdvanü’l-Meliki’l-‘allam ve diğer tabi'în ve tebe-‘ı 

tabi'în ve e’imme-i dîn ve nükaba ve nüceba ve aşhab-ı taraik u hakayık-ı vaşılın ♦

‘aleyhim rahmetün men hüve zü’l-Celali ve’l-Ikram hazeratını fürade fürade teltıfat-ı

kibriyasına na’il eyleye /19/ ve ba huşUş hurşıd-i pertev-mezıd-i asuman-ı saltanat ve

dürr-i yekta-yı şıdk-ı /20/ ‘umman-ı hilafet ♦ padişah-ı merhamet-penah-ı dın-i İslam ♦
/21/es’sultanü’l-ğazı ‘Abdülmecid Han ♦ edamehu’llahü menşUran ve min ‘indihı ‘ala

mirra’l-leyalı ve’l-eyyam [31] efendimiz hazretlerini hemvare dil-cüste’i şahaneleri üzre
/2/handan eyleye ve şehzadegan-ı civan-bahtanlarını lale-zar-ı şıhhatte hıraman eyleye

ve cüyUş-i şefa‘at-fürüş-i muzaffere lerini pış-gah-ı a‘dada hamle konan eyleye ve 

a‘da-i bed-hah-ı saltanat-ı seniyyelerini /4/ vaşıl-ı çah-ı nıran eyleye ve diğer vüzera ve 

vükelasını temessük-karan-ı damen-i Kur’an /5/ eyleye ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihî ecme‘ın ve 

selamün /6/ ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemın ♦
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/7/ KAŞİDE-İ BÜRDE DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABİDİR

el-Hamdü li’llâhi’llezî razekana’l-mehabbete li-cenâbı habıbihi’l-Kerîm ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü /9/ lalâ seyyidinâ Muhammedin haşşehu’llâhü bi’l- 

ihsâni’l-'amîm ve lalâ âlihî ve aşhâbihi’l-müttekîne /10/ lalâ kevni râyihat-i rasülillâhi 

etyebe mine’l-ezferi’ş-şemîm ♦

Allâhümme’mhu vücüdenâ /11/ bi en tuhrikanâ bi nâr-ı ‘ışk-ı rasüli’llâh ve 

etribnâ fi’l-âşâli ve’l-ibkâri bi-şevkı habîbi’llâh ♦ bi-hürmeti dem'ı’l-'âşıkîne’ş-

şâdıkîne yâ Allâh ♦ Allâhümme inneke ettehazte habıbike habîbân /13/ ve emertenâ bi en 

tuhibbehü feteküne bi-zâliken lebıbân ve be'aştehü ileynâ li-dâinâ tabîbân /14/ fe 

nes’elüka’llâhümme en tec'ale hubbenâ leke ve lehü şâdıkân ve lutfeke ve ihsâneke bi- 

zâlike /15/ ‘aleynâ vâkı(ân ve en teküne bi-fazlike li-zünübinâ mâ hıkân ♦ Allâhümme 

zeyyin zevâhirenâ /16/bi-zîneti şefl'ati’l-ğarrâi ve bevâtınenâ bi-muhabbetihî ve 

meveddetihi’z-zehrâ hattâ lâ nahrume lan şefalatihi’l-kübrâ ♦ elletî ve'attehâ bi-

kavlike tebârakte ve te'âleyte ve lesevfe yu(tîke rabbüke feterzâ fe inneke lâ

tuhlifü’l-mî(âd188 189 ve tünşi’ü bi-kudretike alsera’l-/19/mevâd ve tüsirru bi-lazâ’imi 

eltâfike’l-ilâhiyyeti’l-fu’âd felâ mâni'a limâ a'teyte velâ /20/ limâ kazayte râd velâ 

tedhulü ni'amüke’l-mesbüğatü ilâ ‘ıbâdike tahte’l-lıbâd ♦ Allâhümme ezılle

‘abdeke’s-sultâne’l-ğâzî ‘Abdülhamid Hân tahti zılli haymeti nuşratike’ş [32] 

şamedâniyyeti ve ferrıh bâlehü bi’l-'avâtıfi’s-subhâniyyeti ve kessir evlâdehü ve eyyid 

enşârahü ve demmir a'dâ’ehü bi-hürmeti’l-esrâri’l Kur’âniyyeti vekı vüzerâ’ehü ve
/3/vükelâ’ehü ve Kuranâ’ehü mine’l-mekâyidi’ş- şeytâniyyeti ♦

ve şallâllâhü lalâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'în ve 

selâmün /4/ ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/5/ VE KEZÂLİK KAŞİDE-İ BÜRDE DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK

DU‘Â-İ ‘ARABİDİR

/8/

188 Kurân, Duhâ, 93/5 “Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnud olacaksın.”
189 Kur’ân, Âl-i imrân, 3/194”  Şüphesiz sen vaadinden caymazsın.”
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/6/ el-Hamdü li’llahi’llezı seyec'alena mine’l-vaşılıne ile’l-murad ♦

/7/ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin netevesselü bihı fi’d-
/8/dünya ve’l-meıad ve ‘ala alihı ve aşhabihi’ş-şüfeıa’i fı yevmi’t- tenad ♦

Allahümme ente’l-Melikü’n-naşır ve’l-Mevla’l-‘Azîzü’l-Kadîr ve’l-Âlimü li’l- 

hafiyyi /9/ ve’l-badir fe kına min şerri men yahsüdüna ve’n-şurna ‘ala a‘da’ina ve 

neccina mimma hüve /10/‘aleyna ve ente ta‘lemuhü minna fe in lem testecib duıa’ena fe 

men hüve atin li-yerhamena ♦ ilahi nahnü /11/ la nezunnüke illa tüferricü bi-fazlike 

‘anna’l-kürüb ve tahfezuna min külli mehrüb ♦ bi-hürmeti men hüve vasıtatün li-
/13/külli mevhüb ve daıin li’n-nasi ila taıatike ya Rabbe külli merbüb ♦ Allahümme 

eyyidna bi-nuşrati sultani’z-zaman ve temtın-i ‘asakirihi bi-e‘yüni ehli’l-hızlan bi- 

bereketi’l- /14/ kitabi’l-münzeli fı şehr-i Ramazan ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı /15/ ecme'în ve 

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦

/16/ VE KEZÂLİK KAŞlDE-İ BÜRDE DERSLERİ ÂHİRİNDE OKUNACAK

DU‘Â-İ TÜRKlDİR

/17/ el-Hamdü li’llahi’l-mütecelli’l-‘uşşak ♦

/18/ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala men beka bi ‘ışkıhi’l-burak ve ‘ala alihı ve

aşhabihı aşhabihi’l-mehasini’l-ahlak ♦

Cenab-ı Hüda-yı nazım-ı kaşıde-i /19/ cihan ve Basıt-ı bi-hüri’l-ekvan ♦ te ‘ala 

ve tekaddese ‘amma yeşıfuhü ehlü’t-tugyan /20/ hazretleri kandil-i bî-‘adîl-i ‘ışku’llah ve 

sirac-ı vehhac-ı şevk-ı rasülu’llahı ♦ kulüb-i mergüb-i günahkaranelerimizde ıkad

eyleye ♦ şeban-rüz tuhaf-ı tecelliyatı [33] siyle biz bende-gan-ı dil-şikeste-ganını dil-şad
/2/eyleye ♦ dünyada ol nebiyy-i zı-şanın ziyaret-i asitan-ı meıalî ♦ eyvan-ı ravza-i pak ü

‘ulyası ve rüz-i ahirette şefa‘at-i nebeviyye-i kübrası ile cenab-ı Mevla cümlemizi

mesrüru’l-fuad eyleye ♦

fe ‘ale’l-ihtişaş:
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/4/ Muhammedün seyyidü’l-kevneyni ve’ş-şakaleyn 

ve’l-ferıkayni min curbin ve min ,acem190 ♦

/5/ beyt-i şerifinde münderic olan nâm-ı pâki ve ism-i tâb-nâkinin nür-i hakîkat- 

i Muhammediyyesiyle /6/ zahirlerimizi malmür ve bâtınlarımızı pür-nür eyleye ♦

ve’l-ali ve’ş-şahbi şümme’t-tabkıne

/7/ lehüm ehlü’t-tuka ve’n-nuka ve’l-hilmi ve ’l-kerem191 ♦

beyt-i şerifiyle mevşüfîn olan çihâr-yâr-ı güzın-i Hazret-i peygamber ve

diğer âl ü aşhâb-ı berin şefkı’l-mahşer ♦ /9/‘aleyhim rıdvânü Hâlıkı’l-hayri ve’ş-şer ve 

diğer tâbilîn ve e’imme-i mücrehidın /10/ ve sâ’ir küberâ-i dın-i mübın ♦ ‘aleyhim 

rahmetü men hüve yüferricü’l-kerbe ve’l-keder hazerâtının /11/ ervâh-ı bâ-felâh-ı 

seniyyelerini avâtıf-ı şamedâniyyesiyle kâm-rân eyleye ve huşüşan minhüm hâfız-ı

nüsha-i ‘aşk-ı Muhammedi olan imâm Büşın kuddise sırruhu’l-‘âll hazretlerinin 

âteş-i ‘aşkını ♦ kâse-i havz-ı kevser-i Muştafavî ile metfu’u’n-nîrân ve /14/ dâr-ı cinânda 

hem-sâye-i habıb-i Rahmân eyleye ve bâ-huşüş sâye-i Yezdân ve nigeh-bân-ı /15/ cihân 

es-sultânü’l-ğâzî ‘Abdülhamîd Hân ♦ edâmehu’llâhü sâlimen ‘ani’l-ahzân /16/ efendimiz 

hazretlerini bâlâ-nişın-i kâşâne-i emn ü emân eyleye ve şehzâdegân-ı şevket-nişânını

felek-i ikbâlde mânend-i ferkadân eyleye ve ‘asâkir-i muzaffere-i hüsrevânelerini

mü’eyyidîne min ‘ındi’l-mennân eyleye ve düşmen-i bed-hâh-ı saltanat-ı /19/ 

seniyyelerini dâm-ı kahr-ı kahhâra üftâde-gân eyleye ve kâffe-i vüzerâ ve vükelâ ve 

‘ulemâsını /20/ muvaffakîne ilâ rızâ’i’r-Rahmân eyleye ♦

ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'în ve

selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemın ♦

[34] RAMAZÂN-I ŞERlF’DE OKUNAN DERS ‘IYDE YAKÎN-I KAT‘ 

OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘ÂDIR

190 Hz.Muhammed iki cihanın (dünyanın ve ahiretin) ağırlığını hissettiren iki tür varlığın (insanların ve 
cinlerin) İki topluluğun arapların ve onların dışındakilerin önderidir
191 Selam; takvâ, günahlardan arınmışlık, ağırbaşlılık ve kerem ehli olan ehl-i beytin, ashâbın ve tâbiînin 
üzerine olsun.
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/2/ el-Hamdü li’llahi’llezı ekremena bi-hatmi’ş-şıyam ve’d-dersi fi şehri 

Ramazâne haza ♦

/3/
ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin nercü şefa‘atehü bi-

hatmi’ş-şıyam ve’d-dersi fı şehri /4/ RamaZane haza ve ‘ala alihı ve aşhabihı nercü 

himemehümü’r-ravhaniyyete bi-hatmi’ş-şıyam /5/ ve’d-dersi fı şehr-i Ramazane haza ♦

Allahümme ente ketebte ‘aleyne’ş-şıyame fı şehri /6/RamaZane ve emertena bi-
/7/tedrfsi’l-‘ulümi ve bi’stimaohî mine’l-Kur’an ve nahnü ya Rabbahü bede’nahüma ve 

hatemnahüma fı haze’ş-şehri bi-‘avnike lena ‘ala zalike’ş-şan fe nercüke en 

netekabbelehüma bi-kabülin hasenin velev kane ‘ale’n-nokşan min ehli’l-cürmi ve’l- 

‘ışyan /9/ fe inneke mütemmiri’l-kuşüri ve gaffarüz-zünüb ve settaru’l-‘uyüb ve kabilü’t- 

tevbi /10/ ve’d-da‘avat ♦ Allahümme fe kema menente ‘aleyna bi-zalike fı haze’ş-şehri’l- 

mübareki ve’ffıkna /11/ ila emsalihi’l-keşîrati fı emsali haze’ş-şehri bi-hürmeti habıbike 

seyyidi’s-sadat ve şefı'ı’l- ümemi fi’l-‘araşat ♦ Muhammedin şalla’llahü te ‘ala 

‘aleyhi ve selleme fı külli’l-evkat ♦ Allahümme’ hfaz hazihi’l-beldete ve sa’iri

biladi’l-müslimıne min cemî‘ı’l-mehaliki ve’l-afati’l-/14/hariceti mine’l-arZı evinnazileti 

mine’s-semavat ♦ Allahümme haşıl muradatina ve muradati /15/ men haZara fı haze’l- 

meclisi’ş-şenfi min evveli RamaZane ila hatmi’l-kelimat ve ferrıh /16/ kalbena ve 

kalbehü ve ferric kerbena ve kerbehü min külli cihatin bi-hürmeti men eyyedetehü bi’l- 

mu‘cizati ve inzali’l-ayati ve bellıgi’llahümme’ş-şevabe’l-haşıle min haze’l-

meclisi’ş-şerıfi evvelen ve bi’z-zat ila ravZati habıbike Muhammedin şalla’llahü te

‘ala ‘aleyhi ve sellem şümme ila kaffeti’l-/19/enbiya’i ve’l-mürselın şümme ila kaffeti’l- 

ali ve’l-aşhabı ve’t-tubbaıı ecme'în /20/ venzuri’llahümme sultane’l-müslimın ♦ bi- 

nazari’l-lutfi ve’n-nuşrati ‘ala a‘da’i’d-dın ve’c‘alhü calisen ‘ala enketi’s-saltanati’ş-

seniyyeti me'a’ş-şıhhati ve’l-ıafiyeti [35] ila yevmi’d-dîn ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihî ecme'în ve
/2/selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦

/3/ VE KEZÂLİK RAMAZÂN-I ŞERlF’DE OKUNAN DERS ‘IYDE KARlB-İ 

KAT‘ OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘ÂDIR
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/4/ el-Hamdü li’llahi’llezı menne ‘aleyna bi-eda’i’ş-şıyami ve hüsni’l-kıyam 

ve’l-cülüsi fı meclisi’l-/5/‘ılmi’l-miskiyyi’l-hıtam fı haze’ş-şehri’l-mübarek ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina /6/ Muhammedin tevesselna bihı ila’llahi 

li-kabüli şıyamina ve kıyamina ve huşüli muradatina ellet! se’elnaha mina’llahi te ‘ala

fı haze’ş-şehri’l-mübarek ve ‘ala alihı ve aşhabihi’ş-şa’imîne’l-ka’imîne fı haze’ş- 

şehri’l-mübarek ♦

/8/ Cenab-ı Yezdan-ı rahmet-feşan meclis-i ‘ulüm ♦ te ‘ala ve tekaddese ‘an 

külli mevhüm hazretleri işbu ma-i /9/ şefa‘at-hah-ı Ramazan-ı mağfiret-nişanda tedıîs ü 

istimaıı ile şeref-yab olduğumuz dersleri /10/ ve esnasında ‘ınde zikri’r-rasül getirdiğimiz 

şalavat ü selamları ve ahirlerinde /11/ mutazarrııane ve mübtehilane dergah-ı Hazret-i 

icabet-penaha ‘arz eylediğimiz duıaları lutfen ve fazlen ahsen-i kabül ile makbül 

eyleye ve zımnında mala ra’ethü ‘aynüna ve semi‘athü üzünina vela hatara ‘ala 

kalbina olan eltaf u füyüzat-ı sübhaniyyesine zü şumül /14/ eyleye ♦ derün-ı pür- 

hünlarımızda nihan olup masiva’llaha ifşa edemediğimiz /15/ ‘ukde-i düşvar-ı gam- 

küsarlarımızı dest-i ‘ınayet ü ihsan-ı Rahmaniyyesiyle mahlül /16/ eyleye ♦ rast ü

şimalimizde ve pışuveramızda ‘adavet-güzın olarak ma‘raz-ı helake vürüdumuzu
/18/

raşad-şumar olan a‘da vü hüssad-ı bed-efkarımızı zencîr-i men-‘ı kadıranesiyle 

mağlül eyleye ♦ zahir u batınlarımıza mütelettıh olup tathırinde ‘aciz-mande 

/19/olduğumuz çirk-ab-ı zünüb u ‘uyübumuzu katre-i derya-yı bı-kenar-ı rahmet-i 

Rahîmanesiyle /20/ mağsül eyleye ve nice nice a‘vam-ı meserret-ittisamda şuhür u pür- 

nür-i Ramazan-ı bereket-resanda şa’imen ve ka’imen ♦ ravzatün min rıyazi’l-cennet

olan ‘ilim meclislerinde [36] hazır ♦ dînî ve dünyevî şad hezaran ucür-ı mesübata na’il 

olmaklık emel-gahına her birerlerimizi mersül eyleye ve bu mah-ı mübarekeye vaşıl 

ve şavm u şalat ve meclis-i ‘ılm-i pür-berekata na’il olmak ümniyye-i hayriyyesinde

iken ♦ hübüb-ı mevhüb-ı ecel! dane-/4/ nefad olduğundan muvaffak olamayıp taht-ı 

türaba defn olunan dîn karındaşlarımızın /5/ kabirlerini gülzar-ı darü’l-mesar eyleye ve 

pençe-i derd-i bî-dermana giriftar ve kabza-i /6/ dayin-i bî-emana düçar olan dertli ve 

borçlu kullarını şifalar ve edalar ihsanıyla mahzün gönüllerini şadan eyleye ve bu 

derünunda sakin olduğumuz beldeyi ve sa’ir bilad-ı Islamiyye’yi sekene-i 

mekenesiyle beraber afat-ı semaviyye /9/ ve ‘arazıyyeden bi’l-hıfzı ve’l-himaye ila
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yevmi’l-haşri ve’l-mızan ma'mur u abad eyleye /10/ ve bu mah-ı mübarekde şarkan ve 

ğarban tilavet olunan ayat-ı Kur’an ve takrir olunan /11/ tefsir ü ehadıs ü mesa’il-i 

füyUzat-iktiranlardan bi-mahzı lutfihî ve keremihı te ıala huşUl-pezîr olan ücUr-ı

mesUbatı evvelen ve bi’z-zat ol üstad-ı melaz-ı tullab-ı medrese-i lılm-i ledünnı ve

pend-gU-yı kürsi-i vala-yı üdn ü minnî olan ♦ ‘andelıb-i hoş /14/ elhan-ı bağ-ı risalet 

Hazret-i Muhammed MahmUd u Ahmed ♦ ‘aleyhi efdalü’l-esniyeti ve ekmelü’t- 

/15/tahıyyat efendimiz hazretlerinin nazar-gah-ı Rabb-i mu‘în ve tavaf-gah-ı Cibrîl-i 

Emin /16/ olan ravza-i pak-i ‘ıtır-nak-i Muhammediyyesine resıde eyleye ve Hazret-i 

Adem ve nebiyy-i ahir-zaman-ı efhem ♦ ‘aleyhima şalavatü’l-Meliki’l-ekrem 

efendilerimizin beynehüma-yı mu'cize-nümalarında güzeran-ı cisr-i cihan buyuran

kaffe-i enbiya vü mürselın-i güzın ♦ /19/ ‘aleyhim şalavat ü Rabbi’l-'alemîn hazeratının 

rıyaz-ı mukaddeselerine vesile /20/ eyleye ve çar-ezhar-ı gülzar-ı ‘ilm ü esrar hazerat-ı 

çihar-yar ve sa’ir al ü aşhab ü ahyar ♦ ‘aleyhim rıdvanü’l-Meliki’s-Settar

efendilerimizin merafid-i [37]münevverelerine ışal eyleye ve diğer tabi‘în ve tebe-‘ı 

tabi‘în e’imme-i müctehidm ♦

fe huşUşan minhüm Imam-ı A‘zam hümam-ı efhem EbU Hanîfetü’n-Nu‘man 

Ibn Sabit ♦ ‘aleyhi ve ‘aleyhim rahmetu’llahi sebeteti’s-sevabit efendilerimizin ve

diğer nükeba ve nüceba ve aşhab-ı tara’ik /4/ u hakayık ve ‘ulema-i vükela-i dekayık ve 

külli veliyyin ve veliyyetin ve cem!-‘ı mü’minın-i /5/mü’minat ♦ ‘aleyhim rahmetü 

fatırı’s-semavatın ervah-ı ba-felah-ı şerıfelerine iblağ /6/ eyleye ♦

Ve ba‘de-za saye-i mekarim-vaye-i zi’lhimaye-i zıllu’llahîlerinde ferah-ı bal ve
/7/ /8/asayiş-i hal ile ‘ılm ü ‘irfan tahşıl olunup dersler okunan padişah-ı merahim-güzın-i

cihan ♦ es-sultanü’l-ğazî ‘Abdülhamıd Han ♦ edamehu’llahü salimen ‘ani’l-ahzan ♦ /9/ 

ma dame’l-ferkadan efendimiz hazretlerini peyveste dil-hah-ı cihan-banıleri üzre 

kamran /10/ eyleye ve evlad-ı güher-nizad-ı kiramını etval-i ‘ömr ü ‘azız ile mu'ammer 

ve ‘asakir-i nuşret-measirini /11/ menşUr u muzaffer ve a‘da-i bed-hahını makhUr u 

müdemmer eyleye ♦

/12/
ve şalla’llahü te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihı

/13/ecme‘în ve selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦
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/15/ el-Hamdü li’llâhi’llezî ce‘ale naşıhate’n-nâşıhîn mü’essiraten fi kulübi’s-

salihîn ♦

/14/ HER HANGİ VA‘Z OLURSA OLSUN ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABİDİR

/16/ ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin eş-şefî‘ı limeni’t-
/17/te‘aze bi-nasîhati’n-nâsıhîn ve ‘ala alihî ve ashâbihi’l-vâ'ızTne’s-sâlihîn ♦

Allahümme’r-zukna’l-‘amele bima enzelte /18/

Kur’aniyyeti va’hfazna mine’l-mekâ’idi’ş-şeytâniyyeti /19/ ve tahhirna min denesi’t- 

tabâbi'ı’l-insâniyyeti ve subbe ‘aleynâ sicale eltafike’s-subhâniyyeti ♦

/20/Allahümme’c‘alnâ mine’s-salihîn ve be‘idnâ min zümrati’t-talihîn va’hşurna /21/ 

şirzimete’l-müflihîn ♦ Allâhümma’hfaznâ mine’l-mehaliki’d-dîniyyeti ve dünyeviyyeti

[38] ve ğallibna ‘ale’n-nefsi’d-dîniyyeti ve zeyyin zevahirena bi-asari’s-sünneti’s-
/2/

seniyyeti ve nevvir bevatınenâ bi-envari’l-îman ve’ntık lisanena bi’t-tevhîdi ve

tilâveti’l-Kur’ân ♦ Allahümme’ ğfir zünübena ve’stur ‘uyübenâ ve ferric kürübena ve 

kına mine’l-mehalik ve’rzukna /4/ rızkan vasi‘an min haysü la yahtesibü192 kema

‘aleyna mine’l-ahkami’l-

ve‘adtena bi-zalike ente’llahümme basîrun /5/ bi’l-‘ıbad vela tuhlifü’l-mî‘ad ♦

Allahümme hasıl muradatina ve muradati men hazara /6/ fî haze’l-meclisi li-yestemi‘a’l-
/7/va‘za fe’t-te‘aze bihî bi’s-surür iz ente ta‘lemü ma tuhfi’s-sudür va’hfazi’llahümme

hazihi’l-beldete ve sa’ira biladi’l-müslimîne mine’l-kahtı ve cemîT’l-afati /8/ ve

ğalebeti’ş-şürür ve’nsur sultane’l-müslimîne nasran ‘azîza11 ve’ftah lehü fethan karîban /9/ 

ve alihim ila kalbihî hubbe muhafazati’d-dTni’llezî beda ğarîban ve seye‘üdü ğarîban ♦

/10/ ve salla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve sahbihî ecme‘în ve

selamün ‘ale’l-mürselîn /11/ ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-‘alemîn ♦

/12/ VE KEZÂLİK HER HANGİ VA‘Z OLURSA OLSUN ÂHİRİNDE 

OKUNACAK DU‘Â-İ [TÜRKİDİR]

/13/ Ol-cenab-ı Hüda-yı bî-zeval ♦ te ‘ala ve tekaddese ‘ani’ş-şebîhi ve’l-misal

hazretleri /14/ işbu takrîr olunan va‘z u nasîhati ve tilavet olunan ayet-i kerîme-i pür-

Kur’ân, Talak, 65/3’den iktibas yapılmıştır.”Onu beklemediği yerden rızıklandırır....”
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bereketi /15/ cümle kusur u küsurumuzun ‘ilacı olan Hazret-i peygamber efendimizin 

hürmetine /16/ hedef-i icabet-i ilahiyyesine makrUn eyleye ve ol başlarımızın tacı ve derd 

ü telaşlarımızın ‘ilacı olan Hazret-i peygamber-i ‘alı-şanın dürc-i cevahir yümn ü

bereket olan nam-ı pak-i Muhammeden el-Mustafa yahud Ahmed ü mücteba diyerek 

zikr olundukda ♦ /19/ Allahümme şalli ‘ala Muhammedin ve ‘ala alihî ve şahbihî ve 

sellim deyU getirdiğimiz şalavat-ı şerîfe /20/ leri ♦ efdalü mine’l-cenneti olan ravza-i pak- 

i mutahharası ve al ü aşhab-ı kiramın kubUr-ı ‘ıtr-ı nak-i münevveresine mersUl ve

merhUn eyleye ve ol serler efseri [39] ve mevla-yı zü’l-celalin sevgili peygamberi 

hürmetine dünyevî ve uhrevî muradat u makşUda/2/tımızı ♦ mahz-ı kendi lutf u fazl u 

kerem-i ilahiyyesiyle haşıl buyurup ♦ rUz u şeb ah u vah diyerek nale figan ederek

mahzUn ve münkesir olan kalplerimizi mesrUr u memnUn eyleye /4/ ve iki cihanda hafv u 

ihtiraz eylediğimiz türlü korkulardan semaviye ve ‘arazıyye /5/ afat-ı kevniyyeden 

fa’llahu hayrün hafızan ve hüve erhamü’r-Râhimm193 ile men‘Ut olan /6/Hazret-i Allah 

zü’l-Celal celle şanuhU cümlemizi mahfUz ve me’mUn eyleye ♦ şeyatînü’l-insi ve’l-

cinden olup görünür ve görünmez cümle düşmen-i bed-hahların şerr ü hasedlerini

rnedfû1 ve memnU1 ve kendilerini mahbUs u mescUn eyleye ♦ /9/yüzlerimizi kara ve 

kendilerimizi bı-çare ve avare eyleyen ‘ayb ü kabahatlarımızı iki /10/ cihanda mestUr ve 

meknUn eyleye ve hatem-i îmanı engüşt-i şehadetlerine takıp ♦ /11/ dünyanın fâriîliğine 

ve ahiretin bakiliğine bakıp ♦ terk-i dünya ‘azm-i ‘ukba etmekle zır-i hak-i tarike 

medfUn olup ♦ ah rUhuma bir fatiha okunsa kabrime bir duıa olunsa diyerek leyl ü 

nehar dîde-küşa-yı intizar olan din karındaşlarımızın kabir /14/ lerini ve bizler dahî yarın 

onların zümresine ilhak olduğumuz vakitte kabirlerimizi /15/gül ü yasemin-i iman ve 

sünbül ve lale-i Kur’an ile hadîka-i gülistan eyleye ♦rUz-i /16/ mahşerde yevme 

nahşurü’l-müttekıne ile’r-Rahmani vefda194 zümresine ilhak eyleyip ♦ berk-ı /17/ hazıf 

gibi ma‘bere-i sırattan geçirip ve havz-ı kevserden içirip ♦ her birerlerimizi duhUl-i

evvelin ile vaşıl-ı dari’l-cinan eyleye ♦ cennete girmekten aşıl matlab-ı /19/ a‘la ve 

makşad-ı akşa olan cemal-i bı-hemali ba-kemalini müşahede ettirmekle biz /20/ bende- 

gan-ı üftade-ganını şad u handan eyleye ve rUz u şeb din ü dünyamızın nuşret ü 

yardımı için canfeda ve başfeda diyerek ♦ mukabele-i a‘da-i bed-hahda [40] gaza vü

193 Kur’ân, Yusuf sûresi, 12/64 “Allah en iyi koruyandır ve O merhametlilerin en merhametlisidir.”
194Kur’ân, Meryem, 19/85 “Takvâ sâhiplerini birgün temsil heyeti gibi Rahman’ın huzurunda 
toplayacağız.”
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/2/cihad etmekte bulunan gazileri manşürın ve can u dilden canana can veren şehitleri ♦ 

müşahede-i cemal-i paki ile mesrürîn eyleye ve hüccac-ı kiram-ı beytu’ llahı ve sa’ir 

karada ve deryada bulunan ‘ıbadu’llahı selametler ihsanıyla küdürat-ı /4/ kevniyyeden 

maşün eyleye ve padişah-ı hayır-hâh-ı enam ve saykal-saz-ı dîn-i /5/İslam el-gazı 

‘Abdülhamîd Han efendimiz hazretlerini hemîşe dil-hah-ı /6/ şahaneleri üzre şad-man 

eyleye ♦ ğonca-i baht-ı hümayunu manend-i verd-i handan eyleye ♦ şehzadegan-ı

civan-bahtanını da’ima felek-i ikbalde nüma-yan eyleye ♦ ‘asakir-i himmet-me’asirini

mezahir-i nuşret-i Yezdan eyleye ve a'dasını hak ile /9/yeksan eyleye ♦

ve şalla’llahü te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme‘ın 

/10/ ve selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-1 alemin ♦

m / LEYLE-İ Mİ‘RÂC VA‘ZININ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/12/
Ol-tecellı-ferma-yı zinde-daran-ı leyle-i mi‘rac ve kabül konende-i du‘a-i 

bende-i muhtac olan Hazret-i Allah celle şanühü ve ‘amme ihsanühü hazretleri

olunan va‘z u naşihatı /14/derün-ı sami'ınde kar-ger u eser-dar eyleye ♦ işbu leyle-i 

mübareke mislinde server-i /15/ dü cihân ♦ ‘aleyhi efdalü şalavati’l-Meliki’d-deyyan 

efendimizin ha’iz olduğu devlet-i /16/ mi‘rac-ı asüman hürmetine mahzün gönüllerimizi

pür-ferah u pür-mesar eyleye ve sene-i sabıka leyle-i miracından ♦ işbu şeb-i
/18/

ferhunde-i mi‘rac-ı ba-siraca gelinceye kadar bilerek ve bilmeyerek hasbe’l-

beşeriyye vukü‘a gelen günahlarımızı Hazret-i Gaffaru’z-/19/zünüb mağfur eyleye ve 

cümle ‘ayb u kabahatlarımızı mestür eyleye ve envar-ı /20/ tecelli-i ilahiye ve pertev-i 

ayat-ı Kur’aniyyesiyle lutfen ve fazlen kalb-i siyahlarımızı pür-nür eyleye ve cümle

‘adülar ‘adavetinden ve gaddar u fitnekarlar hasaratından [41] ve hasüdlar hasüd u 

mazarratından ve görünür görünmez derd ü belalardan ♦ Hazret-i hayru’l- hafızın her 

birerlerimizi mahfuz ve maşün eyleye ve nice nice böyle leyali-i mübarekelerin

emsal-i kesîresiyle cümlemizi müşerref ve ol vecihle mesrür /4/ ve memnün eyleye ve bu 

derünunda sakin olduğumuz beldemizi ve sa’ir bilad-ı /5/İslamiyyeyi afat-ı semaviye ve 

arazıyyeden emin eyleye ve padişah-ı hayır-hah-ı /6/ enam ve saykal-bahşa-yı seyf-i 

İslam ♦ ‘aleyhi nuşretü’l-Meliki’l-‘allam hazretlerini ‘adl ü ‘afiyet üzre seflr-i
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saltanat-ı seniyyesinde müstedâm eyleye ve lasâkir-i nuşret-me’âşirini manşür u

muzaffer eyleye ve aldâ-i bed-hâhını makhür u müdemmer /9/ eyleye ♦

ve şalla’llâhü lalâ seyyidinâ Muhammedin âlihı ve şahbihı ecme'în ve selâmün 

lale’l-/10/mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ve âlihı ♦

m/ LEYLE-İ BERÂT VA'ZININ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKİDİR

/12/
Ol fâtıruT-arazîne ve’s-semâvât ve mağfiret konende-i namaz-güzâr-ı leyle- 

i berât olan Hazret-i Rahmân ♦ te ‘âlâ ve te kaddese lan iftirâ’i ehli’l-hızlân

hazretleri /14/ isimlerimizi defter-i eşkıyâdan mahv u mahkük ve dîvân-ı sü'adâda 

nüvişte vü mestür /15/ eyleye ve erzâk u ağdiyeye mü’ekkel olan melek vâsıtasıyla rızk-ı 

helâl /16/ ve lömr i tavıl-i sıhhat-iştimâl ile cümlemizi lutf u ihsân buyurup ol vecihle /17/ 

kulüb u nâşâdımızı mesrür eyleye yemîn ü yesârımızda lağzıden-i pâyimiz için mekr

u hilede bed-nigâh olan a'dâ’ü’l-insi ve’l-cin şerlerinden ve sebeb-i necâtımız /19/ olan 

mâye-i îmânımızın ifsâdına sâlı olan nefis ile şeytânın mekrlerinden ♦ /20/ cenâb-ı 

hayrü’l-hâfızîn cümlemizi maşünan kalla-i hıfzında cây-gır eyleye ♦ düşmanları çâh-ı

hasârette zır-ender-zır eyleye ve bu meclis-i şeıîfe kaûb u [42] be'ıdden gelip istimâ-T 

valz u naşıhat niyyet-i hâlisesiyle hâzır olan cemâlat-i müslimınin ♦ cenâb-ı

Perverdigâr kâffe-i murâdât u makşüdât-ı hayriyyelerini hâşıl eyleye ve iki cihânın

sâmân ü sa'âdetine nâ’il eyleye ve işbu beldemizi /4/ ve kâffe-i bilâd-ı İslâmiyyeyi âfât-ı 

semâviye ve arazıyyeden vâreste eyleye /5/ ve cemı'i derdlilere devâ ve borçlulara edâ 

ve hasta olanlara şifâlar /6/ ihsânıyla reyhân-ı meserretlerini nev-reste eyleye ve hüccâc-ı 

müslimıni ve beyâbân-ı bı-emânda âciz-mânde olmuş lâbır-i sebilleri ve rü-yı deryâda 

bâd-ı bı-dâdın muhâlif olmasından bım-cân ile nâlân olan nâ-çâr kullarına selâmetler

/9/ ihsân eyleye ♦ bilâd u evtân ve akribâyânlarına me'a’s-selâme vâşıl olmalarıyla /10/ 

cümlesini şâdân eyleye ve sultân-ı selâtın-i zamân ve pâdişâh-ı nigeh-dâr-ı /11/ ehl-i 

îmânı manşüriyyet-i lasker-i şâhânesiyle berâber gülşen-i kâm-rânîde handân eyleye

♦

/8/

ve şalla’llâhü lalâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihı ve şahbihı ecme'ın ve
/13/

selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦
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/15/ Ol kerem-bahşâ-yı meserret ü fahr ve selâm-firistâd-ı ihya konende-i leyle-i 

kadr /16/ olan Hazret-i Rahman ♦ te ‘âlâ ve tekaddese lammâ yesıfühü ehlü’t-tuğyân 

hazretleri işbu leyle-i mübârekede cümlemizi ravza-i pâk-i rasülu’llahda ismi yâd

olunmuş zümre-i şâlihînden eyleye ve ol Hazret-i server-i enbiyânın ♦ himmet-i

rühâniye-i Muhammediyyesiyle /19/ her birerlerimizi kalb-i nâ-şâdı şâd kılınmış şir- 

zime-i vâşılınden eyleye ve bu /20/ leyle-i mübârekede ♦ levh-ı mahfuzdan semâ-i 

dünyâya def'aten inzâl buyurulan Hazret-i Kur’ân-ı mu‘ciz-beyânın hürmetine ve tâ-

be-şabâh ‘ışk-ı cemâl ile cübbe-i [43] râhatını çâk-ender-çâk ederek kanlı yaşlar döküp 

âh u vâh eden ‘âşıklar ve şâdıklar hürmetine ♦ Hazret-i Vâhibü’l-‘atâyâ cümle ehl-i

murâdın murâdâtını hâşıl buyurup gönüllerini şâdân eyleye ve zâhir u bâtın

düşmânlarının dest-i /4/ ğadr u hasârat-peyvestelerinden tahlış-ı girrbân eyleye ve cümle 

düçâr-ı derd-i /5/ bı-dermân ve mahrec-i beyânsız duyün-ı kesıreye müstağrak-ı ‘ummân 

ve cürm-i kabahatsız /6/ mazlümen mahbüs-i zindân olan nâ-çâre ve pür-yâre kullarını ♦ 

Hazret-i Hüdâ-yı imdâd- resân ‘an kanbi’z-zamân ♦ halâs buyurup kalb-i

mahzünlarını şâd-mân ve çeşm-i giryânlarını handân eyleye ve çirk-âb-ı ‘ışyâna

dalmış günah-kâr-ı perışân-ı /9/ rüzigâr olanlara cenâb-ı Hâdiye’l-muzıllîn hidâyet 

eyleyip tevbe-i naşüh ile /10/ tevbe ederek kalb-i kâsiyelerini hazıne-i ‘irfân ve lisânlarını 

tübtü ve raca‘tü /11/ila’llâh kelime-i şâdıkasıyla güyân eyleye ve işbu belde-i 

meskünemizi ve kâffe-i bilâd-ı İslâmiyyeyi kâffe-i âfâttan ♦ bi’l-vikâye envâ-‘ı feyz-i 

berekât ile ilâ yevmi’l-mîzân ♦ ma‘mür u âbâdân eyleye ve kadir-dân-ı ehl-i îmân 

ve kıtâl-resân-ı ehl-i hızlân olan pâdişâh-i zı-şânı me‘a manşüriyyet-i /14/ ‘askere-i 

peyveste dil-hâh-ı tâc-dânleri üzre kâm-rân eyleye ♦

ve şalla’llâhü /15/ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'în ve 

selâmün ‘ale’l-mürselın /16/ ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/17/ RAMAZAN VA‘ZININ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKİDİR

/18/ Ol münzilü’l Kur’ân ve Gaffâru’ş-şâ’imTne fı şehr-i Ramazân olan Hazret-i 

/19/ Yezdân ♦ te ‘âlâ ‘uluvven kebıran ♦ ‘ammâ yürisühü’n-nokşân hazretleri emr-i

/14/ LEYLE-İ KADİR VA'ZININ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKİDİR
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şerifine imtisâlen ♦ me‘a’l-kuşür tuttuğumuz oruçları ve kıldığımız şalât-ı

[44]terâvihleri ♦ dergah-ı icâbet-penâhında ahsen-i kabül ile makbül eyleye ve her 

birerlerimizi böyle nice nice mâh-ı şıyam-ı mağfiret-ittisâmlara mela’ş-şıhhati ve’l- 

‘âfiyet mevşül eyleye ve bu derünunda rüze-gır olduğumuz şehr-i Ramazânı 

cümlemizden hoşnüd /4/ eyleye ve vâkı1 olan kuşür u küsürlarımızı lafv ü mağfiret 

eyleye ve /5/ bu mâh-ı mübârekede intikâl-i dâr-ı âhiret eden mü’mimn ü mü’minâtı 

müstağrak-ı deryâ-yı /6/ rahmet eyleye ♦ âbâ ü ecdâd ve ümmehât ü ceddâtımızı ve 

cemî-‘ı mü’miriîn ü mü’minâtın kabirlerini Kur’ân ve nür-i şavm-ı Ramazân ile pür-

nür eyleye ve bu mâh-ı mübârekde ve cemî-lı ezminede ♦ gâh ü gâh lisân-ı âverde

eylediğimiz şalât ü selâmları ♦ /9/ ol server-i kâ’inât ve şefâ'at-bahşâ-yı rüz-ı dil-süz-ı 

araşât ♦ Hazret-i /10/ Muhammeden el-Muştafâ ‘aleyhi efdalü’t-tahiyyât efendimizin ♦ 

‘arş-ı mecîdden emced /11/ olan mübârek ravza-i mutahhara-i sa'âdet-mendine ışâl 

eyleye ve şu‘le-i mâye-i ‘âlem-furüz-ı Muhammediyyesiyle kandîl-i derünlarımızı

iş‘âl eyleye ve âb-ı rü-yı Ahmediyye ve câh-ı vâlâ-yı Muştafaviyye hürmetine ♦

kâffe-i me’mülât u makşüdât-ı /14/ nâ-çârelerimizi ‘an kanbi’z-zamân huşül-pezır eyleye 

ve hüsedâ ve a‘dâ /15/ larımızı ka‘r-ı me’yüsiyyette zır-ender-zır eyleye cümle karada ve 

deryâda /16/ bulunan misâfinni ve ‘ale’l-huşüş hüccâc-ı üli’l-ibtihâc-ı beyti’l-harâmı /17/ 

şıhhat ü selâmetler ihsân eyleye kezâlik âyıne-i dîn-i Islâmın cilâ- sâzı olan pâdişâh-ı 

dîn-i Islâmı ♦ gülzâr-ı saltanâtında erîke-i hilâfeti üzre /19/ ‘adâlet-nişîn eyleye ve cüyüş- 

ı mehâbet-fürüş-ı cihan-bâriîlerin eyne mâ kânü /20/ manşürîn eyleye^

/21/ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'în ve

selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

[45] ‘IYD-I FITR VA‘ZININ ÂHlRlNDE OKUNACAK DU‘Â-I TÜRKId IR

/2/ Ol nâşıb-ı hayme-i âsmân ve rahmet-feşân-ı ru’üs-i edâ konendegân-ı şalât-ı 

‘ıyd-ı Ramazân olan hâzret-i Yezdân ♦ te ‘âlâ ve tekaddese ‘an bühtâni ehli’t-tuğyân

/4/ hazretleri işbu yevm-i ‘îyd ve nehâri’s-sa'îdde mesrürü’l-fu’âd olduğumuz /5/gibi her 

ân ü zamân derünlarımızı pür-şâd eyleye ve rakâbe-i çâkerânelerimizi /6/ dünyâda kâffe- 

i âlâm ü ahzândan ve yevm-i kıyâmette ‘azâb-ı riîrândan âzâd eyleye ve tahşıl-i ra’s-i

mâl-i âhiret için sa‘y ü mübâderetlerimizi dâd eyleye ve bu güzerân eden şehr-i şenf-i 

Ramazânı cümlemizden hoşnüd ve şefâ‘at-hâh /9/ eyleye ve derünunda me‘a’l-kuşür edâ

/21/
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eylediğimiz siyamı ve salat-ı teravih-i /10/ zü’l-kıyamı ve sadaka-i fıtrlarımızı merfu-li 

dergah-ı icabet-penah eyleye ve bu /11/ misillü nice kere kamilen eda-yı savm-ı Ramazan 

edip ♦ ruz-ı dil-füruz ‘ıyd-ı sa‘ıde vasıl olarak her birerlerimizi tathîr-i ednas-ı günah

eyleye ve müstağrak-ı derya-yı rahmet-i Hazret-i işah eyleye ve cümle dertlilere

derdinden ve borçlulara /14/ borcundan ve bi-ğayri hakkın mahbus olanlara ağlal ü 

kaydından reha-yab eyleye /15/ ve karada ve deryada olan yolculara ba-husus Cebel-i 

‘Arafat’ta Lebbeyk Allahümme /16/ Lebbeyk deyip eda-yı farzu’llah etmek için ‘azm-ı 

rah-ı hicaz-ı bereket-tıraz eden hüccac-ı kiram-ı Ka‘betu’llah’a ♦ sıhhat ve

selametler ihsanıyla cümlesini kam-yab eyleye ve saye-i himayet-vaye-i cihan- 

darrlerinde a‘yad ü meserret gördüğümüz padişah-ı /19/ enamı hemîşe nusret-gerde-i 

hezar-ı Vehhab eyleye ♦

ve salla’llahü ‘ala seyyidina /20/ Muhammedin ve alihı ve sahbihî ecme‘în ve
/21/selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l ‘alemin ♦

[46] ‘IYD-I KURBÂN VA‘ZININ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/2/ Ol razı şevende-i ehl-i ıman ve magfiret konende-i zabih-i kurban olan 

Hazret-i Bari-i dü cihân ♦ te ‘ala ve tekaddese ‘amma yesıfühu ehlü’l-‘ışyan hazretleri 

♦ işbu /4/ eda etmek sadedinde bulunduğumuz salat-ı ‘ıydi hedef-i icabet-i ilahiyyesine 

makrun /5/ eyleye ve zebh edeceğimiz kurbanlarımızı bu nehar-ı sa'îdde ♦ Mina’da 

ihrak-ı dima’ /6/ eden hüccac-ı kiramın kurbanlarıyla beraber hüsn-i kabul ile makbul
/7/buyurup yarın ruz-i kıyamette üzerlerini saıadet-suvar olarak ♦ cisr-i sıratdan berk-ı

hatıf gibi mürur ve dar-ı cinana duhul ve havz-ı kevserden nuş ettirmekle cümlemizi 

mesrür u /9/ memnun eyleye ve her birerlerimizi sırr-ı Kur’an hürmetine vareste-i 

raybe’l-menun eyleye /10/ ve Cebel-i ‘Arafat’ta lebbeyk Allahümme lebbeyk deyu sada- 

perdaz olan hüccac-ı mağfiret- /11/ tac-ı kiram-ı Ka‘betu’llahi’l-haramın haclarını mebrur 

ve sa‘ylerini meşkur eyleye ♦ bizleri de ol makam-ı mübarekeye varıp eda-yı hacc-ı 

şerif ve tavaf-ı Ka‘be-i ‘ulya ve ziyaret-i ravza-i ‘ıtır-nak-i Hazret-i Muhammeden

el-Mustafa’yı ‘an kanbi’z-zaman nasıb ü müyesser /14/ bulunmakla kulub u na-şadımızı 

mesrur eyleye ve nur-i yakın ile derunlarımızı /15/ pür-nur eyleye ve cümle ehl-i murad 

olan ihvan-ı dînimizin muradlarını hasıl /16/ buyurup ♦ dürc-i fu’adların pür-ferah u pür-
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hubür eyleye ve a‘da-yı bed-endîş-i zahiriyye ve batıniyyenin mekr u ‘adavetlerini

dür-ender-dür eyleye ve işbu içinde bi’l-emni ve’l-eman sakin olduğumuz beldemizi

ve kaffe-i bilad-ı İslamiyyeyi ila yevmi’n-nüşür /19/ ma‘mür eyleye ♦ padişah-ı alem- 

penah-ı zü’l-intibahımızı peyveste erıke-i saltanat-ı /20/ seniyyesinde me‘a fütühati’l- 

‘asakir ber-karar eyleye ♦

/2 i/
ve salla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve sahbihı ecme'în ve

selamün ‘ale’l-mürselın [47] ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemTn ♦

/2/ CUM‘A VA‘ZININ ÂHİRİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKlDİR

/3/ Cenab-ı Hüda-yı vacib konende-i namaz-ı cum‘a ♦ te ‘ala ve tekaddese 

‘amma yesıfühü şerrü’l-/4/cemaıa hazretleri ♦ seyyidü’l-eyyam olan rüz-ı ‘ibadet-fürüz-ı 

cum‘a hürmetine ♦ /5/işbu eda olunan salat-ı vacibeyi ve bu va‘z ü nasihati ♦ dergah-ı 

vala-yı /6/ ‘azamet-penahîlerinde ahsen-i kabül ile makbül eyleye ♦ getirdiğimiz salat ü 

selamları bir melek-i mü’ekkel vasıtasıyla şahibü’l-cum‘ati ve’l-cema‘at ve

ma‘düni’l-keremi ve’ş-şefa‘at olan Hazret-i rasül-i ekrem ve nebiy-yi muhterem ♦ 

şalla’llahü ‘aleyhi ve sellem efendimiz /9/ hazretlerinin ol mübarek ve mu‘alla ravza-i 

pak-i ‘ıtr-ı nakine mevsül eyleye ♦ cum‘a-i /10/ sabıkadan işbu sa‘at-i mes‘adet-nihayete 

gelinceye kadar ♦ bilerek ve bilmeyerek /11/ bi-hasbi’l-beşeriyye irtikab eylediğimiz 

şağa’ir u keba’ir günahlarımızı mağfur eyleye ve leyl ü nehar belki her an ü zaman 

eltaf-ı güna gün-ı subhaniyyesiyle mahzün gönüllerimizi mesrür eyleye ve cümle

eşrarın şerrini ve ‘adüların mekr ü ‘adavetini /14/ ve hasüd u ‘anüdların mazarrat-ı 

hasedini ♦ ol cenab-ı hayrü’l-hafızîn saha-i /15/ bî-çaregan el erimizden dür-ender-dür 

eyleye ve işbu derünunda sakin olduğumuz beldeyi /16/ ve kaffe-i bilad-ı İslamiyyeyi ila 

yevmi’n-nüşür ma‘mür eyleye ve karıb u be‘ıdden eda-yı şalat-ı cum‘a edip li-ecli’l-

‘amel ♦ va‘z ü nasihat dinlemek üzere işbu cami-‘ı feyz-lami-‘ı şerife gelen

mü’minîn ü mü’minatın ♦ cenab-ı /19/Mevla müşküllerini hall ü asan ve gönüllerini şad 

u handan eyleye ♦

ve salla’llahü /20/ ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve sahbihî ecme'în ve
/21/

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemTn ♦

[48] ‘İLİM İCÂZETİ CEM‘IYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

/ 17/
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121 el-Hamdü li’llahi’llezî ce'ale’nfıtaha sa‘adeti’d-dareyni bi-miftahi ‘ulumi’l-

‘ulema’ ♦

/3/ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin el-bahru fi’l-'ulUmi ve

katratün bi-nisbeti ‘ilmihî ‘ulUmi’l-‘ulema’i /4/ ve ‘ala alihı ve aşhabihi’l-fuzala’i’l- 

kümela’i’l-'ulema’ ♦

Allahümme ente’l-Kenmü’l-‘Alîmü’l-/5/Mevla ve kane’l-‘ilmü’ş-şenfü min 

ecli şıfatike’l-‘uzma ve medahte li-hamillhi /6/fı kelamike’l-kadîmi’l-bellğı’l-ada bi- 

kavlike’l-hakkı innemâ vahşa’llâhe min (ıbâdihi’l-‘ulemâ’195 /7/ fe-nercUka’llahümme 

bi-cahihim en tahşe‘a minke tava’ira kulUbina ve takle‘a bi-yedi mağfiratike ya

Gaffare’z-zünUbi ğara’ise zünUbina ve tuhfi bi-cenahi setrike ya Settare’l-‘uyUb /9/ 

cera’ide ‘uyUbina ve tatraha bi-metarihi keşfike ya keşşafe’l-kürUb eşvake kürUbina /10/ 

ve tehüdde bi-makami‘ı eltafike ya deffa‘a’r-ru‘Ubi ‘avakıra ru‘Ubina ♦ Allahümme 

ente’l-Hayyü’l-KayyUmü’d-/11/deyyUmü’l-Bakî bila zeval ve’l-Kerîmü’r-Rahîmü’l-
/12/

HakTmü’l-Muhsinü’l-mu‘tT bila misal fe’c‘alna bi-deva’iri’n-nevali fî haze’s-su’ali
/13/ya zü’l-Celali ve’l-Kemali ve’l-Cemal ♦ ilahı nahnü ‘ibadüke’l-‘acizUne’z-

zu‘afa’ü’l-mütemessilUne ileyke bi-habıbike seyyidina Muhammed /14/

Muştafa’ctema‘na fî haze’l-cami'ı’ş-şerlfi ve’l-ma‘bedi’l-müriîf li-nercUka’llahümme
/15/ en tec‘ale bi-fazlike hazihi’l-icazete’l-‘ilmiyyete icazeten tayyibeten

müteyemmeneten fî hakkı mücîziha /16/ ve müstehîzi biha ve’l-hazırîne bi-meclisiha ♦
/17/

Allahümme veffık iyyana ve iyyahüm neşra’l‘ulUmi bi-ta‘lîmik iz la ‘ilme lena illa 

ma ‘allemtena195 196 ve nesra’l-fuhUmi bi-tefhımik iz la fehme lena /18/ illa ma 

fehhemtena197 me‘a ferahı’l-bali ve selaseti’l-mekali ve emdehı’l-hısali ve emni’l-hali
/19/ bila vukU‘ı’l-hıkdi ve’l-kibri ve’l-hasedi ve’r-riya’i ve’l-cidal ♦ Allahümme’nşur

sultanena’l-/20/ğazî ‘Abdülhamîd Han ve zidhü hubben ve teveccühen ila ehli’l-‘ulUmi
/21/ve’l-‘irfan va’hfaz evladehü’l-kiram ve vüzera’ehü’l-fiham ve ‘asakirahU ‘asakira 

dîni’l-Islami [49] min külli mUcibati’t-tefrikati ve’l-alam ma bedera’l-bedru ve
/2/tala‘ati’ş-şemsü ya ze’l-lutfi ve’l-in‘am ♦

195 Kur’ân, Fâtır, 35/28’den iktibas yapılmıştır. “Allâh’a karşı ancak kulları içinden âlim olanlar derin 
saygı duyarlar.”
196 Kur’ân, Bakara sûresi’nden iktibas yapılmıştır 2/32 “Dediler ki;sen münezzehsin,öğrettiğinden başka 
bizim bir bildiğimiz yoktur. Şüphesiz sen hem bilensin hem Hakimsin.”
197 bk. 180. dipnot.

121



ve şalla’llâhü te ‘âlâ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme‘ın 

ve selâmün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemın ♦

/4/ VE KEZÂLİK ‘İLİM İCÂZETİ CEM‘IYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABİDİR

/3/

/5/ el-Hamdü li’lâhillezı ce‘ale hitâme meclisi’l-‘ilmi miskâ ve fi zâlike fe’l- 

yetenâfesi’l-mütenâfisün ♦

/6/ ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin yüsteşhedü bi-ba‘zı
/7/ehâdışihî ‘alâ kevni hitâm-i meclisi’l-‘ilmi miskâ ve fi zâlike fe’l-yetenâfesi’l-

mütenâfisün ve ‘alâ âlihî ve aşhâbihi’l-müttefikîne ‘alâ kevni hıtâmi meclisi’l-‘ilmi

miskâ ve fı zâlike fe’l-yetenâfesi’l- /9/ mütenâfisün subhâneke lâ ‘ilme lenâ illâ mâ 

‘allemtenâ inneke ente’l-‘alîmü’l-hakîm198 ♦

Allâhümme /10/ yâ ‘âlime hakâyıki’l-eşyâ’ ve yâ men kâle ve kavlühü’l-hakku 

innemâ yahşa’llâhe min ‘ibâdihi’l-/11/lulemâ’ ve nes’elüke en tes’elüke binâ bi- 

mesâlikihimü’s-seniyyeti fi’d-dünyâ ve tüferricebihimü’l- hümüme ve’l-ğumüme
/13/ve’l-‘anâ ‘annâ ve tüyessirabihim ve bi-ulümihimü’l-umüra’l-‘usüra lenâ ve tecbüra 

bi-câhihimü’z-zamâ’ira’l-münkesirate fınâ enta’llâhü’l-‘Alîmü’r-Rahîmü’l-Kerim ♦ 

Rabbünâ ve mevlânâ /14/lâ melce’e velâ mence’elenâ sivâ bâbike fî ‘ülânâ ve uhrânâ ♦ 

Rabbi zidnâ ‘ilmân ♦ Rabbi zidnâ /15/ hilmân ♦ Rabbi’h-faznâ ‘ammen yündü ‘aleynâ 

zulmân ♦ İlâhı nahnü ‘ibâdüke ve ebnâ’ü ‘ibâdike ve /16/ imâ’ike’r-râci‘ünebike minke
/17/min âsâri rahmeti’ctema‘nâ fi hâze’l-câmi‘i’ş- şerîfi’l-müriîfi’llezî hüve beytün min

/18/
buyütike fî arzıkeli-ned‘ükallâhümme en tec‘ale hâzihi’l-icâzete icâzeten tayyibeten

ve en tehebe li-mücîzihâ ve müstecîzıhâ ve li-huzzâri meclisihe’l-/19/mevâhibi’l- 

ledünniyyeti’lletî tuhaşşelü biha’l-metâlibü’d-dîniyyetü ve’d- dünyeviyyetü ve 

evşıli’/20/llâhümme ilâ meclisinâ hâzâ şemmeten nim riyâhin tehübbe min ravzati 

habıbike Muhammedin şalla’llâhü te ‘âlâ‘aleyhi ve selleme ve’c‘ali’llâhümme

tilke’ş-şemmetelenâ kâşifete’l-ğummeti [50] ve li-sultâninâ ve ‘asâkirihi’l-islamiyye 

bâ‘isete’n-nuşrati ve’l-himmeti bi-şıdkı risâlet-i rasülike şefî‘ı’l-ümmeti ♦

198bk. 180. dipnot.
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/3/ve şalla’llâhü ‘ala seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihı ecme'în ve

selâmün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemın ♦

/4/ VE KEZÂLİK ‘İLİM İCÂZETİ CEM'IYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKİDİR

/5/ el-Hamdü li’llâhi’llezî rafe‘a’l-‘ulemâ’e bi-kavlihı te ‘âlâ hel vestevi’llezTne 

va‘lemüne ve’llezıne lâ /6/ yademün199 ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin eyyede bi-ehâdîsihi’ş-
/7/şerıfeti kavlehü te ‘âlâ hel yestevi’llezîne ya‘lemüne ve’llezîne lâ ya‘lemün ve ‘alâ

âlihı ve aşhâbihi’llezîne rafe'a’llâhü merâtibehüm bi-kavlihı te ‘âlâ hel yestevi’llezîne 

ya‘lemüne ve’llezıne lâ ya‘lemün ♦

/9/ Cenâb-ı Hüdâ-yı râsitânende-i şirzirme-i ‘ulemâ’ ♦ te ‘âlâ ve tekaddese 

‘ammâ yesifuhü tâ’ifetü’l-/10/cühelâ hazretleri cümlemizin tavk-ı a‘mâlini silsile-i 

‘ulüm-i ‘ulemâya merbüt eyleye ♦ /11/ rüz u şeb kantara-i müstakıme-i ‘ulemâdan biz 

‘âcizân-ı günah-hâ’izânı ızlâl etmeye sa‘y ü güşiş etmekte bulunan nefs ile şeytânın

sa‘y ü mübâderetlerini mahbüt eyleye ve şahâ’if-i edâda mestür olan kelimât-ı

mühmelât-ı a‘mâl-i rü-siyâhânelerimizi /14/ nokta-i kabül-i şamedâniyyesiyle menküt 

eyleye ♦

fe ‘ale’l-ihtişâş ol nigeh-bân-ı /15/ kütübhâne-i ‘ulüm-i evvelın ü âhirın ve üstâd- 

ı hakâyık-dânâ-yı melâ’ike-i mukarrabın ve hâce-i /16/ müşkil-küşâ-yı kâffetü’l-enbiyâ’i 

ve’l-mürselın ♦ Hazret-i Muhammeden el-Muştafâ ‘aleyhi ve ‘ala ihvânihı mine’l-

enbiyâ’i efdâlü şalavâti Rabbi’l-‘âlemîn efendimiz hazretlerinin ♦ mühr-i hoşnüdi-i

Muştafaviyyeleriyle işbu icâzet-nâme-i şerıfeyi memhür eyleye /19/ ve diğer çâr-ı 

‘andelıb-i bâğ-ı ‘ulüm u esrâr ♦ hazerât-ı çihâr-yâr ‘aleyhim efdalü /20/rıdvânü’l- 

Meliki’l-Gaffâr efendilerimizin himem-i rühâniye-i ‘âliyelerin ♦ işbu meclis-i icâzet-

nâme-i ‘abîdânelerimizde mânend-i leyâli-i menşür eyleye ve sâ’ir dekâyık-dânâ-yı

[51]mebânî ve me‘âriî olan evlâd ü ezvâc ü aşhâb-ı güzın ♦ ‘aleyhim rıdvânü’l-Meliki’l-
/2/Mu‘în efendilerimizin nigâh-i rühâniyye-i nürâniyyeleriyle ♦ işbu cem‘ıyyet-i ‘âcizâne

199 Kur’ân, Zümer, 39/9 dan iktibas yapılmıştır. “De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
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lerimizi pür-nür eyleye ve diğer tâbi‘în ve tebe-i tâbi‘în ve e’imme-i müctehidîn ve 

müfessirîn ♦ /4/ muhaddisîn ve musannifin ve şârihîn ve muhaşşîn ve ‘ulemâ-i ‘amilin ve 

müte‘âlimîn-i /5/ kamilin ve hamele-i Kur’ân ı mübın ve ashâb-ı tarâ’ik u hakâyık-ı 

vasılın ♦ ‘aleyhim /6/rahmetü Hâlıkı’s-semâvâti ve’l-arazîn efendilerimizin ervâh-ı bâ- 

felâh-ı seniyyelerin ♦ işbu cem‘ıyyet-i münîfeden haber-dâr ve her birerlerini taltîfât-ı

ilâhiyyesiyle mesrür eyleye velâ siyyemâ işbu sâ‘at-i mes‘adet-nihâyette dürer-i

esâmileri /9/ rişte-i ‘ulemâya manzum kılınan müstecîrîn-i kirâmın ve bu cem‘ıyyet-i 

şerıfenin in‘ikâdına /10/ kadar müddet-i vâfireden beri ♦ nakdıne-i nefes-i takrîr-i 

me‘âlim-semîr-i üstâdânelerini masrüf /11/ buyuran hoca efendi latefehu’llâhü ve iyyânâ 

bi-lutfihi’l-ebedî hazretlerinin ve kâffe-i huzzâr-ı hâzihi’l-cem‘ıyyeti’ş-şerlfenin 

haklarında cenâb-ı Vâhibü’l-emâl ♦ işbu cem‘ıyyet-i münıfeyi iki cihanda bâ‘iş-i

şâdumânî eyleye ve müstecîrîn-i /14/ kirâmı mümâ ileyhimi yevmen fe yevmen ‘ilm u 

kemâllerini efzün ve hayırlı neşirleri muvaffakıyetle ♦ /15/ ‘akd-i meclis-i icâzet ederek 

her birerlerini nâ’il-i eltâf-ı Yezdân eyleye ve bâ /16/ husus ol pâdişâh-ı mâye-bahşâ-yı 

‘ilm ü ‘irfân ♦ es-sultânü’l-ğâzî ‘Abdül hamîd Hân ♦ edâma’llâhü te ‘âlâ şemse

saltanatihî tâli‘aten ilâ yevmi’l-mîzân efendimiz hazretlerini ♦ peyveste dil-hâh-ı tâc-

dâıîleri üzre şâd-mân eyleye /19/ ve şehzâdegân-ı civân-bahtânlarının ‘ilm ü ‘irfânlarını 

firâvân eyleye ♦ ‘asker-i /20/üsâme-peyker-i şâhânelerin mansür u muzaffer ve a‘dâ-i 

bed-hâh-ı saltanat-ı seniyye lerin makhür u müdemmer-benîze-i surüş-ı âsmân 

eyleye ve diğer kâffe-i vüzerâ [52] ve vükelâ ve Kurenâ ve meşâyıh u ‘ulemâsın câdde-i 

şer-‘ı şerîf-i Muhammedi’de raste-revân eyleye ♦

/2/ ve salla’llâhü te ‘âlâ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecme‘în
/3/ve selâmün ‘ale’l- mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemîn ♦

/4/ KURRÂ’ İCAZETİ CEM‘İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABİDİR

/5/ el-Hamdü li’llâhi’llezî beyyeza vücühe’l-kâri’îne bi-nüri’l-Kur’ân ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü ‘alâ /6/ seyyidinâ Muhammedin erânâ vücühi’l- /7/ 

Kur’ân ve ‘alâ âlihî ve ashâbihi’l-muttali'îne ‘alâ dakâyık-ı vücühi’l-Kur’ân ♦

Allâhümme enzil ‘aleynâ min berekâti’l-âyâti’s-seb‘ati mine’l-Kur’ân ♦ bi-
/8/hürmeti ricâli’l-‘aşarati’s-sâbikîne fi’l-îmân ve beddili’llâhümme takribenâ ile’t-

/3/
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tahkiki mela en tec'ale /9/dühülenâ şevâzen ilâ dâri’l-cinân ♦ bi-hürmeti kelâmike’ş- 

şefîlı li’l-kâri’Tne’l-mücevvidîne /10/ fi yevmi’l-mîzân ♦ Allâhümme’c‘ali’l-Kur’âne’l- 

Kenme lenâ fi’l-kıyâmeti nâfllân ve lâşımân /11/ velâ tec'alhü yâ rabbenâ müşteki’en ve 

hâşımân ve’c‘alhü lenâ celisen fi’s-serrâ’i ve emsen /12/ fi’z-zarrâ’ bi-hürmeti men hüve 

a'lemü’l-müfessirîn ve ecvedü’l-Kurrâ’ ♦ ilâhı nahnü ‘ibâdüke ve ebnâ’ü ‘ibâdike’l-

‘âcizüne’l-müftekırüne ilâ âsâri rahmetike’ctema'nâ fî hâze’l-câmi‘ı’ş-şenfi /14/ bi- 

kaderike li-nercüka’llâhümme en tüşıle’s-sevâbe’l-hâşıle min hâzihi’l-cem'ıyyeti bi- 

fazlike /15/ evvelen ve bi’z-zât ilâ ravzati habıbike Muhammedin şalla’llâhü te ‘âlâ 

‘aleyhi ve sellem ellezî hüve efdalü /16/ halkıke sümme ilâ âlihî ve aşhâbihî ve tâbi‘ıhi’l- 

kirâm bi-tevfîkıke ve nercüka’llâhümme en tu‘allime hâ’ülâ’i’llezîne te‘allemü

vücühe kırâ’eti kelâmike’l-hakîm vücühe’l-me‘ânî kemâ ‘allemtehüm vücühe’l-

mebânî bi-hürmeti fatihati’l-kitâbi’s-seb‘ı’l-meşâriî ♦ Allâhümme’nşur bi-nuşratike’l- 

/19/‘azîzeti li-sultânina’l-gâzı ‘Abdülhamıd Hân ve e‘ın evlâdehü’l-kirâm ve 

vüzerâ’ehü’l- /20/ fihâme fî icrâ’i’l-ahkâmi’l-Kur’ân ♦

/21/
ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme‘ın ve

selâmün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemın ♦

[53] KURRA’ İCAZETİ CEM‘IYYETINDE OKUNACAK DU‘A-I

TÜRKlDİR

/2/ el-Hamdü li’llâhi’llezî ce‘ale’l-Kur’âne şefî‘an li’l-kâri’ıne’l-mücevvidın ♦

/3/ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin eş-şefî‘ı li’l-kâri’ıne’l-

/4/mücevvidîn ve ‘alâ âlihî ve aşhâbihi’ş-şufe‘â’i li’l-kâri’ıne’l-mücevvidın ♦

Cenâb-ı Hüdâ-yı âferınende-i insân ve ta‘lim konende-i kırâ’at-i Kur’ân ♦ te 

‘âlâ /5/ ve tekaddese ‘ammâ yeşıfühü ehlü’t-tugyân hazretleri tecvîd-i kırâ’at-i mebâni-i 

Kur’ân-ı Kerim /6/ ile lisânımızı ve cevâhir-i mükellil-i me‘âni-i Furkân-ı mübın ile 

cenânımızı tezyin eyleye ve âteş-i ‘ışk-ı cemâl-i ilâhiyyesiyle derün-ı âhenvârımızı 

telyîn eyleye ♦ iki cihanda mekâ’id ü vesveselerinden ‘âciz kaldığımız nefs ile

şeytânın hücümu ‘ındinde ♦ Hazret-i /9/ Kur’ân-ı Kerim’ini cenâb-ı Yezdân cümlemize 

mu‘ın eyleye ♦ rü-yı zeminde ve taht-ı arzda ve /10/meydân-ı mahşerde ve cisr-i şırâtta 

refîk u yârımızı imân ile Kur’ân-ı Mübın eyleye ♦
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/u / fe ‘ale’l ihtisas hakayık-dana-yı vucuh-i Kur’an ve ta‘lim konende-i
/12/mela’ike-i asuman habıb-i edıb-i Hazret-i Yezdan ♦ Muhammeden el-Mustafa

‘aleyhi ve ‘ala ihvanihı mine’l-enbiya’ efdalü şalavati’llahi ve teslîmatihî fi külli

evan efendimiz hazretlerinin ol mübarek /14/ ve mu‘alla ravza-i pak-i ‘ıtr-ı nak-i 

Muştafaviyyelerini ♦ işbu cem‘ıyyet-i bende-ganelerimizden /15/ peyğamistan eyleye ve 

diğer çar-ı ‘andelıb-i bağ-ı Kur’an ♦ çihar-yar-ı güzıdegan /16/ ve sa’ir evlad ü ezvac-ı 

zevî-şan ♦ ‘aleyhim rıdvanü’l-Meliki’d-deyyan ve diğer tabi'ın ve tebe-‘i tabi'ın ve

e’imme-i müctehidîn fe huşüşan minhüm nikab ber-daran-ı vücüh-ı kıraat-i Kur’an-ı

‘azım olan kurra-i kiram ♦ ‘aleyhim rahmetü’l-Meliki’l-‘allam efendilerimiz 

/19/hazeratının rUhaniye-i ‘aliyyelerin ♦ hakk-ı na-müstehakk-ı ‘abîdanelerimizde imdad- 

resan /20/ eyleye ve ba‘de-za ve rattili’l-Kur’ane tertıla200 âvet-i kerîmesine imtisalen 

tilavet-i Kur’an-ı Keümi mezahib-i kurraya tatbik ve lisanlarını manend-i ‘andelıb-i

verd-i fetık eyleyen [54] efendilerin rüşd ü gıyasetlerini cenab-ı Yezdan firavan eyleye 

ve padişah-ı tenfız- ferma-yı ahkam-ı Kur’an ve saye-i ‘adalet-vaye-i Yezdan ♦ es- 

sultanü’l-ğazı ‘Abdülhamıd Han ♦ edamehu’llahü serır-i saltanatihı ma tüliye’l-

Kur’an efendimiz hazretlerini hemışe /4/mü’eyyedün min ‘ındi’l-mennan eyleye ve 

şehzadegan-ı saltanat-1 adeganını danende-gan-ı /5/ hakayık-ı Kur’an eyleye ve ‘asakir-i 

nuşret-me’asirinin her yerde asar-ı fütühatlarını nüma-yan /6/ eyleye ve a‘da-i bed-hahını

endahte-i vadi-i nıran eyleye ve diğer vüzera ve vükela ve Kurena ve meşayıh u
/8/‘ulemasını cadde-i şer-‘ı güzın-i Muhammedi’de istikamet-daran eyleye ♦

ve şalla’llahü te ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme‘ın /9/

ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemın ♦

/10/ HÂFIZ CEM‘İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

/11/ el-Hamdü li’llahi’llezî ce‘ale min asari beka’i’l-Kur’ani hıfza’l-hafızın ♦

/12/
ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin tu‘razu ‘aleyhi a‘malü

/13/ümmetihı vela siyyema hıfzu’l-hafızîn ve ‘ala alihı ve aşhabihi’l-müstenbitıne

mine’l-Kur’ani’l-a‘male’l-hasenete’lletî eşrefüha hıfzu’l-hafızîn ♦

200 Kur’ân, Müzzemmil sûresi’nden iktibas yapılmıştır, 73/4 “Veyâ bunu arttır ve Kur’ân’ı, ağır ağır tertîl 
üzre oku.”
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/14/ Allahümme ya ahfaza’l-hafızın va’hfazna min sü’i’l-a‘mal ve ekbehı’l-eflâli 

ve’l-ekvali /15/ fı haze’l-hali ve’l-me’al ve etbi‘na ila isri men semmeytehü fi’l-ezeli bi 

Muhammedin ve Ahmede ‘aleyhi’s-selamü /16/ fı eşdekı’l-mekal ve eyyettehü bi’n-
/17/

nübüvveti ve’r-risaleti ve melleytehü bi’l-fazli ve’l-kemal ♦ iz hüve ‘ala külli hayrin
/18/dallün ya müferriha’l-bali ve ya keşıra’n-neval ve ya ze-l-Celali ve’l-Cemal ♦ 

Allâhümme’c‘alnâ hadimine bi-hidmeti’l-Kur’an ve’l-mütemessikîne bi-‘urveti’l- 

Kur’an ve’l-mütekerrimıne /19/ bi-kerameti’l-Kur’an ve’l-müteşerrifme bi-şerafeti’l- 

Kur’an ♦ bi-hürmeti’r-rasüli’l-emîni’llezî ünzile /20/ ‘aleyhi’r-rühu’l-emînü bi’l-kitabi’l- 

kerîmi’l-mübın ve ebkayte şerkatehü ila yevmi’l-mızan ♦ Allâhümme’c‘ali’l-Kur’âne

lena tacen ‘ala ru’üsina ve dâfi'an ‘annâ li külli bu’üsina [55] ve şeffl'hu’llâhümme fı
/2/mağfirati zünübina ve’stitari ‘uyübinâ ve’nfiraci kulübina ♦ ilahı nahnü ‘ıbadüke’l-

‘âcizüne’ctema'nâ fı hâze’l-câmi‘ı’ş-şerîfi ve’l-ma‘bedi’l-münîf ♦ li-

nercüka’ llahümme en tübelliğa’s-şevâbe’l-hâşıle min hıfzı haze’l-hafız ve

cem‘iyyetinâ hâzıhl evvelen /4/ ve bi’z-zat ila ravzati habıbike’l-ekrem ♦ Muhammedin 

şalla’llahü te ‘âlâ ‘leyhi ve sellem ♦ bi-vasıtati’l-Meliki’l-/5/mü’ekkeli li-ihbarihı ‘an 

ahvali’l-ümem ♦ me'a’ş-şalati ve’t-teslımati minna ‘aleyhi /6/ ve ‘ala alihı ve aşhabihı ve
/7/tabi‘ıhi ya Rabbe’l-1 alemin ve nercüka’llahümme en tec‘ale haze’l- ‘abde’l-hafıze li-

/8/mebanı kelamike’l-kadımi hafızan li-me‘anîhi ve nükatihı me‘a’z-zevkı min lezzatihî 

ya Kerım ü ya Rahim ♦ Allahümme ya hayra’l-hafızlne’hfaz saltanate sultanina’l-ğazl /9/ 

‘Abdülhamıd Han ‘ani’z-zeval ve’nşur vüzera’ehü ve ‘asakirahü ‘ala ehli’l-bağyi ve’l- 

cidal ♦

7 ve şalla’llahü te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı 

ecme‘în ve selamün /11/ ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

/12/ VE KEZÂLİK HÂFIZ CEM‘iYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-I

TÜRKlDİR

/13/ el-Hamdü li’llahi’llezî ce‘alena hafızıne li-netıceti’l-Kur’an ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina /14/ Muhammedin tecennebe ‘ani’t- 

tağıne ve tekarrebe ile’l-hafızıne li-vedFati’l-Kur’an ve ‘ala alihı ve aşhabihi’l- 

/15hafızlne li-emaneti’l-Kur’an ♦
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Cenab-ı Hüda-yı nigeh-ban-ı ‘allam ve calilü’l-hafızıne /16/min e‘azımi 

mu‘cizat-ı Muhammedin ‘aleyhi’s-selam ♦ te ıala ve tekaddese ‘amma yeşıfühü ehlü’l- 

gamam hazretleri ♦ nüzül-i Kur’an-ı Kerîmin aşlü’l-hikmeti olan cevher-i îmanımızı

yed-i emanet-i rabbaniyyesiyle dest-i ihanet-i şeytaniyyeden hıfz u himaye eyleye ve

vesavis-i /19/ şeytan refık-ı sü-i pür-hızlan ile zahir u batınlarımızı mütelettıh olup tathır

u /20/ izalesinde ıaciz-mande olduğumuz çirk-ab-ı zünübdan tahir olmak için ‘umman-ı
/21/

Kur’an-ı Kerîmine müstagrak olmayı sevk-ı irade eylediğimizde cenab-ı Mevla-yı

mu‘ın [56] cümlemizi i‘ane eyleye ♦ ol vecihle zahir u batınlarımız pak oldukda
/2/hakayık-ı Kur’an-ı Kerîmini fehm etmek için her birerlerimizi şahibi’r-rüşdi ve’d-

diraye eyleye ♦ nür-i tecelliyat-ı Rahman ve pertev-i nür-i Kur’an ve zıya-i asar-ı

îman ile derünlarımızı pür-maye /4/ eyleye ♦ şefa‘at-i kitab-ı a‘zamı ve şefâıat-i habîb-i 

ekremi ile biz günah-kar-ı perişan- /5/ rüzigar kullarını cennet-vaye eyleye ♦

fe ‘ale’l-ihtişaş ol hafızu’l-ümmeti /6/ ve kaşifü’l-ğummeti ve nebiy-yi zî şan-ı
/7/pür-himme olan sütüde-i çar-kitab ♦ Muhammeden el-Muştafa ‘aleyhi efdalü

şalavati’l-Meliki’l-Vehhab ♦ efendimiz hazretlerinin bi’l-mü’minîne Ra’üfun Rahim 

olan dü-cenah-ı ra’fet-i Muhammediyyelerin iki cihanda kark u ‘abîdanelerimizde /9/ zıll 

u saye eyleye ve ol huffaz-ı nuseh-ı dın-i İslam ♦ çihar-yar-ı güzîn-i ‘ızam /10/ ve sa’ir

evlad ve ezvac ve aşhab-ı kiram ♦ ‘aleyhim rıdvanü’l-Meliki’l-‘allam efendilerimizin /11/
/12/çeşm-i rûhaniye-i ‘aliyyelerin işbu meclis-i çakeranelerimizde nazır eyleye ve diğer 

tabi‘în ve tebe-‘i tabi‘în ♦ e’imme-i müctehidın ve aşhab-ı taraıık u hakayık-ı vaşılîn ♦
/13/ ‘aleyhim rahmetü’l-Meliki’l-mu‘în efendilerimizin himmet-i rûhaniye-i seniyyelerin 

♦ cem‘iyyet-i /14/ günah-karanelerimizde hazır eyleye ve bu cem‘iyyet-i şerîfenin 

in‘ikadına sebep /15/ olan hafız efendinin fehm ü firaset ve rüşd ü gıyasetini cenab-ı 

bahşayende-i /16/ ‘ilm ü ‘irfan olan Hazret-i Yezdan füzün-ender-füzün eyleye ve nice 

nice kütüb-i nafl‘anın fehm ü hıfzıyla Hazret-i Rahman kendisini mesrür u memnün 

/18/ eyleye ve ol hami-i beyzatü’l-İslam ve padişah-ı hayr-hah-ı enam ve mü’eyyedün /19/ 

min ‘ındi’l-Meliki’l-‘allam es-sultanü’l-ğazî ‘Abdülhamîd Han ♦ kane’llahü /20/ lehü 

hafızan ‘ani’z-zeval ma hufıza’l-Kur’an efendimiz hazretlerini ‘adl ü ‘afiyet üzre

serîr-i saltanat-ı seniyyelerinde ber-devam eyleye ve şehzadegan-ı [57] civan-bahtanını 

hadıka-i şıhhat ü selamette müstedam eyleye ve cüyüş-i mehabet-fürüş-i cihan-
/3/banilerin ♦ eyne ma kanü ve haysü ma sekenü ♦ nuşret-gerde-i Hazret-i Rahman
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eyleye ve a‘da-i bed-hah-ı milk ü millet-i tac-danlerin mahbüs-ı çah-ı riîran eyleye /4/ ve 

diğer kaffe-i vüzera ve vükela ve Kurena ve ümera ve meşayıh u ‘ulemasın ♦ cadde-i 

şerı‘at-i ğarra-yı /5/ Muhammediyye’de istikamet-daran eyleye ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî /6/ ecme‘ın ve

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/7/ HATMÜ’L-KUR’ÂN MECLİSİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

/8/ el-Hamdü li’llahi’llezî ce‘ale hıtame’l-'âlemîne bi-hatmi’l-Kur’âni’l-'azîm ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü /9/ ‘ala seyyidina Muhammedin hutimet ahkamü 

şerî‘atihî bi-hatmi’l-Kur’âni’l-'azîm ve ‘ala alihî ve aşhabihi,l-/10/hatimTne nüseha 

a‘mârihim bi-hatmi’l-Kur’âni’l-'azîm ♦

Allahümme’c‘ali’l-Kur’ane’l-Kerıme /11/ imamena ve’c‘al bihî fî külli’l-umüri
/12/

tamamena ve’rbut bi-tavkı ahkamihi’s-seniyyeti zimamena ve şahhıh bihî fi’ş-şüri

ve’l-me'âriî rimamena ve tayyib bihî fi’l-enakı fî şimamena ve ezil bihî ve bi-men

enzeltehü me‘ahü ve ‘aleyhi ğamamena ve’slük fî mesaliki ayatihî /14/ bi men naşabtehü 

hümamena ♦ Allahümmehtimna iza hatemtena bi-hatmi’l-Kur’âni’l-'azîm va’şrah /15/ 

şudürana bi-meşarıhı ayat-i kelamike’l-kadîm ve zekkirna ma nesına ya muhyiye’l- 

kulübi /16/ bi’z-zikri’l-hakîm ♦ bi-hürmeti habıbike ve rasülike’l-Kenm ♦ Allahümme’rzı 

‘annâ ve arzı Kitabike’l-Mübın ve men nezele bihî ‘aleyhi’r-rühu’l-emın ve’rzukna

tilavetehü bi’t-tecvîdi ve’t-tertîli hasbe ma terzahu ve turzîhi fî külli vaktin ve hîn ve

küni’llahümme bihî /19/ve bi-fazlike fî ‘avninâ li-nakra’ehü bi-‘avnike ya mu‘ın ve 

na‘teşıme bi-habli’llahi’l-Metîn ♦ /20/ iz hüve mu‘cizün li-külli hizbin ferihîn ve 

bellığı’llahümme’ş-şevabe’l-haşıle min haze’l-hatmi’ş- şerifi evvelen ve bi’z-zat ila 

ravzati cenab-ı seyyidi’l-enbiya’i ve senedi’l-mürselın ♦ [58] sümme ila ervahı alihî ve 

aşhabihîve etbâ‘ihi’l-kirâmi ecme‘ın ♦ sümme ila ervahı kaffeti’l-mü’minîne ve’l-

mü’minatı bi-fazlike ve lutfike ve rahmetike ve cüdike ve keremike ve ihsanike ya 

ahsene’l- muhsinîn ♦ Allahümme’nşur sultânena’l-ğazı ‘Abdülhamıd Han ‘ale’llezîne 

hatema’llahu /4/ ‘ala kulübihim201 ve ebkahum fi’l-hüsrani naşran ‘azızan minke ya

201 Kur’ân, Bakara sûresi’nden iktibas yapılmıştır, 2/7 “Allah onların kalplerini ve kulaklarını 
mühürlemiştir, gözlerine de perde indirmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır.”
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men yağlibü naşratehu ila yevmi’l-/5/mızan ♦ bi-hatmi’l-Kur’ani ve’smike’l-a‘zami ya 

Rahim ve ya Rahman ve sun evladehü’l-kirame /6/ me'a vüzera’ihi’l-fiham ve ‘asakirihî
/7/‘asakiri’l-islami min külli’l-alam ve meka’id-i ehli’l-hızlan ♦

ve salla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve şahbihî ecme‘în ve
/8/selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

/9/ VE KEZÂLİK HATMÜ’L-KUR’ÂN MECLİSİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABlDİR

/10/ el-Hamdü li’llahi’llezı ceıale’t-talTne belabile fi hada’ikı’l-Kur’ani’l-‘azîm ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü /11/ ‘ala seyyidina Muhammedin hasse ümmetehu ‘ala
/12/hatmi’l-Kur’ani’l-‘azîm ve ‘ala alihî ve aşhabihi’l-muvazıbıne ‘ala hatmi’l-Kur’ani’l-

‘azım ♦

/13/Allahümme’htimna bi-hatmi’l-Kur’ani’l-‘azîm iza hatemte a‘marena ve

zeyyin bi-terşıhatı kelamike’l-kadım ‘ara’ise efkarina ve’c‘alna netluhü fi aşalina /14/ ve 

ebkarina. ♦ Allahümme etli‘na ‘ala hakayıkı bi-esrari ba’i bi’smillah ve’c‘alna ‘ale’l- 

istikameti /15/ bi-sırrı elf-i el-hamdü li’llah ve aşınla ila lutfi lam-ı elif lam mim el-vakıfı 

‘ala esra’ihı habıbıke ba‘de /16/ nüzul-i vahyi’llah ve sebbit ekdamena ‘ala kantarati 

fa‘lem ennehu la ilahe illa’llah ♦ Allahümme’c‘ali’l- Kur’ane’l-Kerıme imamena ve 

edim nurahü’l-hadı emamena ve’c‘alhü fı cemmina hümamena. ♦ Allahümme’stur 

bi-setri’l-Kur’ani’l-Kenmi ‘uyubena va’gfir bi-sırri’l-Kur’ani’l-mübıni zünubena /19/ ve 

ferric bihı kürubena ve ferrıh bihı kulubena ve ezil bihı ruıubena ♦ Allahümme’c‘al 

kitabeke’l-/20/hakTm nuran lena fı ezlemi’l-mekan ve’c‘alhü lena delilen ila zılli 

‘arşike’l-mecîd yevme yüb‘aşü fıhi külli insan ve’c‘alhü lena fülken ‘ale’ş-şırati’l-

edakkı min şaıri’l-ebdan [59] ve beddil seyyi’atina ile’l-hasenati fi ‘ayni’l-mızan ve
/2/a‘tık bi-hürmeti rikabena min ‘azabi’n-nîran va’hşurna tahte liva’i men ünzile

ileyhi’l-Kur’an ve’skına min havzın la yazme’ü iza şeribe minhü’l-‘atşan ve

edhılna’llahümme bi-şefa‘atihî ve şefa‘at-i habıbike /4/ dare’l-cinan ve şerrifna bi-civari 

habıbike ve ru’yet-i cemalike’l-Kerımi ya Rahim ü ya Rahman ve bellıği’/5/llahümme’ş- 

sevabe’l-haşıle min haze’l-hatmi’ş-şerifi evvelen ve bi’z-zat ila ravzati habıbike’l- 

/6/mebıuşi ila kaffeti’l-insi ve’l-can ♦ sümme ila ervahı alihi ve aşhabihi ve etbaııhî bi-
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/7/ /8/mahzı lutfike ya ze’l-ihsân ♦ Allâhümme’nşur sultanena’l-ğâzı ‘Abdülmecîd Hân

ve kün fî ‘avni ‘asâkirihî fî külli zaman ve kahhir a‘dâ’ehü’llezîne hüm ehlü’l-küfri ve’l- 

beğyi /9/ ve’t-tuğyân fe’stecib du‘â’enâ mela kasveti kulübinâ yâ hâdiye’l-muzıllîne el- 

emânü /10/ bi-hürmeti hatmi’l-Kur’ân ♦

ve şalla’llâhü lalâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme‘ın ve

selâmün /11/ ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemln ♦

/12/ VE KEZÂLİK HATMÜ’L-KUR’ÂN MECLİSİNDE OKUNACAK DU‘Â-

İ TÜRKİDİR

/13/ el-Hamdü li’llâhi’llezî hateme lalâ kulübinâ bi-hatemi’l-Imâni ve’l- 

Kur’âni’l-mübîn ♦

ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü /14/ lalâ seyyidinâ Muhammedin hatemi’l-enbiyâ’i ve’l- 

mürselın ve lalâ âlihî ve aşhâbihî fî külli vaktin /15/ ve hîn ♦

Cenâb-ı Mevlâ-yı Kur’ân-fermâ ♦ te ‘âlâ ve tekaddese ‘an ifki ehl-i lâ ve mâ /16/ 

hazretleri ♦ ağşân-ı dırahtân-ı hadâyık-ı derünumuzu terennümât-ı bülbülân-ı esrâr-ı
/17/Kur’ân-ı Kerîmi ile şevk-dâr eyleye ve şüküfehâ-yı günâ-gün-ı âyât-ı vâberekâtı ile

zıver-sâz eyleye ve rüz-i dil-süz-i rüstehizde Hazret-i Kur’ân-ı Kerîm-i berin ve

Kur’ân-ı ‘azım-i /19/ mübınini hakk-ı rü-siyâhânelerimizde şefâ‘at-girdâr eyleye ♦

fe ‘ale’l-ihtişâş /20/ mehr-i münır-i nehâr-ı risâlet ve şem-‘ı şu‘le-semır-i 

şebistân-ı nübüvvet ♦ vâkıf-ı esrâr-ı Kur’ân ve hâtim-i envâr-ı Furkân ♦ habıb-i edîb-

i Hazret-i Rahmân ♦ Muhammeden el-Muştafâ ‘aleyhi [60] ‘aleyhi efdalü şalavâtü’l-
/2/Meliki’d-deyyân ♦ efendimiz hazretlerinin cümle-i Kur’ân’dan süre-i Rahmân’ı ♦ 

kürsiy-yi risâlet üzre tefsır-i beliğ buyurucağı yevm-i kıyâmette ♦ cenâb-ı mennân her
/3/birer lerimizi şefâ‘at-i peyğamberî ve şefâ‘at-i kelâm-ı şerıf-i mu‘ciz-beyânı ile gülzâr- 

ı /4/ firdevs-i a‘lâsında şafâ-kâr eyleye ve bu hatm-i Kur’ân-ı Kerım’den huşül-pezîr /5/ 

olan ecr-i cezıli ♦ evvelen ve bi’z-zât tavâf-gâh-ı rüh-i emin ve mecme-‘i letâ’if-i 

Hazret-i /6/ Kur’ân-ı mübın olan ravza-i pâk-i ‘ıtır-nâk-i Muhammedi yyelerine ‘ale’t-

tamâm ♦ her şubh u şâm cenâb-ı Hüdâ-yı ‘allâm resıde eyleye ve ol bülbülân-ı ‘adn-i
/8/Kur’ân ♦ çihâr- yâr-ı güzıde-gân ve sâ’ir tütîyân-ı bâğ-ı Furkân olan ♦ evlâd ü ezvâc ü
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aşhâb-ı /9/ zevT-şân ♦ kesâhümu’llâhü te ‘âlâ celâbıbe’r-rıdvân efendilerimiz hazerâtının 

ervâh-ı /10/ pâk-i kudsiyyelerin ♦ işbu hatm-i şerTf-i bereket-redTfden lezzet-sitân eyleye 

ve diğer /u/ tâbi'în ve tebe-‘i tâbi'în ♦ küberâ-i dTn-i mübın ♦ e’imme-i müctehidTn ve 

ashâb-ı tarâ’ik u hakâyık-ı vâsılın ve şarkan ve ğarben kâffe-i mü’minTn-i

muvahhidTn ♦ ‘aleyhim rahmetü’l-Meliki’l-mu'în hazerâtının ervâh-ı bâ-felâh-ı

tayyibelerin bi-hürmeti hatmi’l-Kur’âni’l-mübîn ♦ subh u mesâ /14/tecelliyât u teltTfât-ı 

Rahmâniyyesiyle şâd-mân eyleye ♦

ve ba‘de-zâ hâtim-i /15/ defâtiri’ş-şevketi ve’ş-şân ♦ es-sultânü’l-ğâzî 

‘Abdülhamîd Hân ♦ edâma’llâhü /16/ sâlimen ‘ani’l-ahzân ♦ mâ tüliye ve hutime’l- 

Kur’ân efendimiz hazretlerini efdalü’l-kütübi’l-ilâhiyye olan Furkân-ı KerTmi 

hürmetine serır-i saltanat-ı seniyyelerinde ‘adl ü ‘âfiyetle müstedâm eyleye ve

şehzâdegân-ı civân-bahtânını peyveste sahn-ı selâmette ber-devâm eyleye /19/ ve cüyüş-i

savlet-füruş-i hüsrevânelerinin her birerlerini berran ve bahran mansüriyyet-i kibriyâ /20/
/21/siyle bekâm eyleye ve a‘dâ-i bed-hâh-ı saltanat-ı ‘aliyyelerin endâhte-i çâh-ı ğamâm 

eyleye ve diğer vüzerâ ve vükelâ ve Kurenâ ve ümerâ ve meşâyıh u ‘ulemâsın câdde-i 

şerî‘at-i [61] ğarrâ-yı Mustafaviyye’de sâbitü’l-kıyâm eyleye ♦

ve salla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihT ve sahbihT ecme'în ve

selâmün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/3/ KETEBE CEM‘İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

/4/ el-Hamdü li’llâhi’llezT ce‘ale hüsne’l-hattı min mefâtihi rızki’l-‘ibâd ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü /5/ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin yu‘cizü’l-kâtibüne ‘an 

kitâbeti evşâfihT velev kâne’l-bahru midâden ve’l-eşcâru /6/ eklâmen ilâ yevmi’t-tenâd 

ve ‘alâ âlihT ve aşhâbihT yesürrü’l-kalemü bi-ketbi terzıyetihim rağmen li ehli’l- ‘inâd ♦

Allâhümme’ktüblenâ bi-kalemi fazlike’l-‘amîm ♦ menşüre’t-temellüki li- 

kıt‘atin rafî‘atin min kıta‘i dâri’n-ne‘îm ♦ bi-rahmetike yâ Rahmân ü yâ RahTm

ve’müri’llâhümme kirâmen kâtibine /9/ en yektübülene’l-hasenâti velâ yektübülene’s- 

seyyi’ât ♦ bi-hürmeti men ketebe’l-kalemü ‘ale’l-/10/levhi’l-mahfüzi li-ecli vücüdihT 

nakşi’l-kâ’inât ve enzelte ‘aleyhi’l-âyâti’l-beyyinât ♦ /u/ İlâhı nahnü ‘ibâdüke’l-
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‘âcizüne’l-müznibüne’ctema'na fi haze’l-meclisi’ş-şenfi li-nercüka’llahümme en

tec'ale hutütâ ‘ubeydıke ha’üla’i hutütan mübareketen ve en tec'ale hazihi’l- icazete 

icazeten müteyemmeneten ve yessirlehüm ♦ Allahümme en yektübü mine’l-‘ulümi ve’l- 

fününi’l-/14/mebariî ve yefhemü min esrâri’l-hayyi’l-kayyümi’l-me'âriî ♦ bi-hürmeti’l- 

Kur’ani’l-Kenmi’llezî fîhi’s-/15/seb‘u’l-meşam ♦ Allahümme’c‘al kaleme saltanati’l- 

ğazı ‘Abdülhamıd Han ‘ala /16/ kıta'âti’l-memâliki cariya” ve elın evladehü ve’nşur 

vüzera’ehü ve ‘asakirahü madame /17/ sırruke’l-ilahî sariya” ♦

/18/ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme‘m ve’l-

hamdü li’llahi Rabbi’l-‘alemîn ♦

/19/ VE KEZÂLİK KETEBE CEM'İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/20/ el-Hamdü li’llahi halikı’l-levhi ve’l-kalem ♦

/21/
ve’ş-Şalâtü ve’s-selamü lalâ seyyidina Muhammedin müzeyyini kıt'ati’r-

risaleti ve’r-rafkı’z-zulem ve lalâ alihî ve aşhabihi’l-mektübü lalâ cebhetihimi ’s [62] 

salâdeti mine’l-Meliki’l-ekrem ♦

/2/Cenab-ı Hüda-yı afennende-i kilk ü kırtas ♦ te ‘âlâ ve tekaddese ‘amma

yeşıfühü’t-tağütü mine’l-cinneti ve’n-nas hazretleri ‘arş u a‘zam ve levh u kalem

hürmetine ♦ defter-i a'malimizden mahv-ı seyyi’at ve ketb-i hasenat için mela’ike-i 

/4/kiramen katibine ferman eyleye ♦ ‘amden ve hat’en müptela olduğumuz bîmari-i 

zünübumuzu /5/ darü-yi mağfiret-i kibriyasıyla derman eyleye ve levh-ı pışanîlerimizde 

/6/ nüvişte olan hatt-ı siyah-ı ezilenin muktezasınca giriftar olduğumuz ğamm ü 

kasavetlerin def‘ıyle ♦ cenab-ı mennan her birerlerimizi lutf u ihsan eyleye ve ol

katibün bila tekellüf ve kari’ün bila te‘allüm olan nebiy-yi ümmiy-yi ahir zaman

habıb-i edıb-i Hazret-i Yezdan^ /9/ Muhammeden el-Mustafa ‘aleyhi ve ‘ala ihvanihî 

mime’l-enbiya’ ve alihî ve aşhabihi’l-aşfiya’ ♦ /10/efdalü şalavati’l-Meliki’l-A'la

efendimiz hazretlerinin hüsn-i hatt-ı şefa‘at-i ‘uzmalarım /11/ bala-yı defter-i a'malimize
/12/mektüb buyurmakla Hazret-i Rahman cümlemizi azade-i nîran eyleye ve ba‘de-za bu

cem‘iyyet-i şerîfenin tecemmü‘îne badî ve ba‘iş olup ♦ kıt‘a-i hasenesinde olan

kitabet-i müstahsenesini hezar afenn ile nazar-güzar olduğumuz /14/ efendinin cenab-ı

/ 12/
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Hüda-yı ‘allam lilm ü ‘irfanını müzdad eyleye ♦ tahsın-i kitabet-i mebanı /15/ eylediği

gibi kaffe-i kütüb-i nefıseden fehm-i me‘anı etmekle cenab-ı Mevla kendisini /16/ dil-şad

eyleye ve peder u mader ve üstaz-ı ma‘arif-güsterini ♦ dünyada ğamm u kederlerden /17/
/18/

ve ahirette ateş-i cehennemden azad eyleye ve ba-huşuş ol‘adalet-nüvTs-i kıt‘a-i 

cihan ♦ es-sultanü’l-ğazî ‘Abdülhamîd Han ♦ kana’llahü f  ‘avnihî ma kuti‘ati,/19/l- 

ekdam efendimiz hazretlerini dil-hah-ı şahaneleri üzre bekam eyleye /20/ ve şehzadegan-ı 

mehasin-'adeganını evtad-i milk-i İslam eyleye ve ‘asker-i esed-peyker-i 

hüsrevanelerini şahn-ı manşüriyyette müstedam eyleye ve a‘da-i bed-endîş-i [63] 

saltanat-ı seniyyelerini endahte-i sicn-i ğamam eyleye ve kaffe-i vüzera ve vükela ve ve 

meşayıh u ‘ulemasını nehc-i şer-‘i pak-i Muhammedi’de ber-devam eyleye ♦

/3/ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihı ecme‘în ve

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦

/4/ -MEKTEB-I I‘DADIYYE ŞAKIRD ANININ İMTİHANLARI 

CEM‘IYYETİNDE OKUNACAK DU‘A-I ‘ARABÎDİR

/5/ el-Hamdü li’llahi’llezı ehata’l-ka’inati ‘ilmen bila imtihan ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina /6/ Muhammedin el-meb‘üşi ila kaffeti’l 

insi ve’l-cann ve ‘ala alihı ve aşhabihı meıadini’l-fazli ve’l-‘irfan^

/7/ Allahümme ya men vesi‘a mağfiraten ve rahmeten ve ‘ilman ♦ tecavez ‘an 

seyyi’ati a‘malina lutfen ve hilman /8/ ve kına şerra men yündü ‘aleyna ‘adaveten ve 

zulman ve’c‘alna’llahümme me‘a’llezıne /9/ en‘ama’llahu ‘aleyhim fı dari’n-ne‘ım 

va’hşurna’llahümme me‘allezîne’mtehana’llahu kulübehüm /10/li’t-takva lehüm

mağfiratün ve ecrün ‘Azîm ♦ inneke Gafürun Halım ♦ cevadün Kerîm ♦ Ra’üfun Rahîm 

♦ /11/ Allahümme’c‘al şemse saltanati sultanina’l-ğazî ‘Abdülhamîd Han ♦ tali‘aten /12/ve 

bedra ‘adaletihî badireten ♦ ma tale‘at şemsü’z-zuha ve bedrü’d-düca muktebiseyni min 

nüri habîbike’l-Muştafa ♦ Allahümme e‘ın evladehü’l-kiram ve eyyid vüzera’ehü’l-

fiham ve’nşur /14/ ‘asakirahü’l-mücahidîne li-nuşrati’l-Islam ve’c‘al a‘da’ehü’t-tağîne 

tahte’l-ğamam ♦ /15/ Allahümme zid ha’üla’i’llezîne nahnü bi-şadedi’mtihanihim 

fehmen ve firaseten ve rüşden ve kıyaseten /16/ ve’c‘alhüm bi’l-ğaza’i ve’l-cihadi min 

ehli’s-saıadet ♦
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ve şalla’llâhü ‘ala seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihı ecme'în ve
/18/selâmün ‘ale’ş-mürselın ve’l-hâmdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemın ♦

/19/ VE KEZÂLİK MEKTEB-İ İ‘DÂDİYYE ŞÂKİRDÂNININ 

İMTİHANLARI VAKTİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKİDİR

/20/ el-Hamdü li’llâhi’llezî celale nev‘aT-insâni müstelidden liT-‘ilmi veT-‘iıfan

♦

/ 17/

/2i/
ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü lalâ seyyidinâ Muhammedin ma‘diniT-‘ilmi ve’l-

‘irfan ve lalâ âlihı ve aşhâbihî aşhâbi’l-lilmi [64] veT-‘iıfan ♦

Cenâb-ı Hüdâ-yı âferînende-i insan ve taTim konende-i nutk u beyân ♦ te ‘âlâ
/2/ ‘aniT-mantıkı bi’l-lisân hazretleri gülşen-i malârif-i subhâniyye ve bahâristân-ı eltâf-ı 

/3/ şamedâniyyesinde küşâde olan lâlehâ-yı tevhîd ü imân ile derun-ı ‘abıdâne /4/lerimizi 

tezyin eyleye ve cedâvil-i almâl ü eşkalimizi ♦ muhâlefet-i nahv-ı rızâ-i ilâhiyye /5/ 

sinden tasrif buyurup mahz-ı eltâf-ı bı-hisâb ve hendese-i hidâyet-fermâlarıyla /6/ levh-ı 

derunumuzu resm-i kitâb-ı çârum-i mübın eyleye ♦ her hâl ü makâlimizde tevfîkât-ı
/7/ilâhiyyesini biz ‘âciz ü pesmânde kullarına mulın eyleye ve ol hâver-i münevver-i

/8/hurşıd-i lilm ü ‘irfan ve dest-gır-i şirzime-i üftâdegân ♦ Hazret-i Muhammeden el-

Muştafa ‘aleyhi ve ‘âlâ /9/âlihî ve aşhabihî efdalü şalavâti’l-Meliki’d-deyyân ♦ 

efendimiz hazretlerinin bahr-i ‘irfan-ı /10/ Muhammediyyelerinden biz ♦ ‘âciz ve günah- 

hâ’iz ümmetlerini şemme-yâb eyleye ve bâ huşuş rüz u şeb belki her /11/ nefes ü her ân 

ed‘ıye-i hayriyye ve dürüd u bihteriyyeleri ♦ uhde-i çâkirânelerimizde vâcibe-i

zimmet-i bende-gânelerimizden bulunan mâye-bahş-ı dâniş ü ma‘ârif-i bı-şumâr ve

saltanat-nişın-i taht-ı ‘âlı-baht-ı ‘adâlet-girdgâr ♦ es-sultânü’l-ğâzî ‘Abdül/14/mecId Hân 

payende bâşed enke-i saltanateş mahtelefe’l-mevân efendimiz /15/ hazretlerini ♦ eltâf-ı 

günâ gün-ı sübhâniyyesiyle cenâb-ı Mevlâ kâm-yâb eyleye /16/ ve şehzâdegân-ı civan-

bahtanını ♦ pertev ü kesrette mânend-i encüm-i nuh kıbâb eyleye ve cüyüş-i
/18/

mehâbet-fürüş-i hüsrevânelerin ♦ nuşret-gerde-i cenâb-ı Vehhâb eyleye ve sâye-i 

ma‘ârif-vâye-i şahanelerinde tahşıl ü ma'ârif etmekte bulunan şâkirdân /19/ kullarını ♦ 

zülâl-i hüner ü ‘irfan ile sır-âb eyleye ve düşmen-i bed-hâh-ı milk /20/ ü millet-i cihân-
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banilerin ♦ endâhte-i çâh-ı ‘azâb eyleye ve kâffe-i vüzerâ ve vükelâ ve meşâyıh u 

‘ulemâsın ♦ dergâh-ı şer-‘i pâk-i Muştafavıde halka-dâr-ı bâb eyleye ♦

[65] ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihı ve şahbihı ecme'în 

ve’l-hamdü /2/ li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/3/ MEKTEBE YENİCE ŞABl ÇOCUK VERİLDİKDE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABlDİR

/4/ 202el-Hamdü li’llâhi’l-müyessiri li-külli men yekülü rabbi yessir ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü ‘alâ Muhammedin kâne /5/ yesteysiru rabbehü li- 

ümmetihı ve yekülü velâ tu(assir ve ‘alâ âlihı ve aşhâbihiT-müstemiddîne min rabbihim 

/6/ kâ’ilıne rabbi temmim bi’l-hayr ♦

Allâhümme innâ ne‘üzü bike min şerri ‘adüvvi’llâh ♦ fe kınâ minhü bi-

hıfzıke yâ Allâh ve edibi’llâhümme etfâle enfüsinâ bi-mektebi tevhıdi’llâh ♦ bi-sırrıke’l-
/8/mektümi fı bâ’i bi’smi’llâh ♦ Allâhümme yâ Vehhâb ü yâ mu‘în ♦ istecib da‘vâtinâ

va’kzı /9/ havâyicenâ ve ferric kerbenâ küllema yekülü’ş-şıbyânü âmîn ve küllemâ

yebde‘üne bi-elif-bâ-tâ /10/hicâ’i’l-Kur’âni’l-mübîn ♦ bi-hürmeti habıbike

Muhammedi’n-nebiyyi’l-ümmiyyi’l-emın ve bi-hürmeti âlihı ve aşhâbihî /11/ecme‘în ♦
/12/Allâhümme yessir li-‘ubeydike hâzâ kırâate kitâbike’l-kerım ve zidhü hubben şevken 

ilâ tahşıli ma‘rifeti’l-Kur’âni’l-‘azîm ve a‘tık rakabete ebeveyhi ve üstâzihî min ‘azâbi’l-
/13/cehım ♦ Allâhümme’ftah ebvâbe nuşratike li-sultânina’l-ğâzı ‘Abdülmecıd Hân ♦ 

küllemâ /14/ bede’e ve hateme’ş-şıbyân ve tavvil ‘ömra evlâdihi’l-kirâm ve’stahdim 

vüzerâ’ehü ve Kurenâ’ehü /15/ fi hidmeti şerî‘at-i habîbi’r-Rahmân ve’nşur ‘asâkirahü 

‘ala a'dâ’ihî bi-hürmeti’t-Tevrâti /16/ ve’z-Zebüri ve’l-İncıli ve’l-Furkân ♦

ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihı ve şahbihı ecme‘în ve

selâmün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemın ♦

/18/ VE KEZÂLİK YENİCE MEKTEBE ÇOCUK VERİLDİKDE 

OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKİDİR 202

/21/

202 “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr” Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamla.”
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/19/ el-Hamdü li’llahi’llezı ce‘ale’l-‘ilme a‘le’l-meratib ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin el-ıalimi /20/ bila devri’l- 

mekatib ve ıala alihı ve aşhabihi’l-müşrnne rıza’llahi ‘ale’r-revatib ♦

/2 i/
Cenab-ı Hüda-yı aferınende-i kevneyn ♦ caıilü bed‘i’ş-şıbyani keffareten li-

zünübi’l-ebeveyn hazretleri ♦ [66] meda’in-i ecsad-i ‘abıdanelerimizin sekenesi bulunan 

etfal-i abalarımızı bazıçe-i ‘ışyandan memnü1 ve mekteb-i ‘ibadet-i kibriyasında
/3/hurüf-şumar eyleye ♦ şarkan ve ğarban küşade olunan dibistanlar ve bi’l-besmele bed- 

i kıraat eyleyen şıbyanlar ve şubh u mesa tilavet /4/ olunan ayat-ı Kur’anlar hürmetine 

cenab-ı vahibü’l-emal cümlemizi vareste-i har u har /5/ ve her bir müşkilatımızı hall ü 

asan buyurmakla kalb-i mahzünlarımızı pür-mesar eyleye ♦ /6/ süfl vü ma'nevî mekr ü
/7/‘adavetimizde bulunan ‘adülarımızın gönüllerini düstar ve yüz lerini şerm-sar eyleye 

♦

/8/fe ‘ale’l-ihtişaş melek-i mü’ekkel vasıtasıyla ümmet-i magfuresinin ♦ şıgar u 

kibarının her kar u barı ravza-i mutahharasına ‘arz u /9/ ihbar olunan besmele-i mevcüdat 

ve fatiha-i ka’inat^ Muhammeden el-Muştafa ‘aleyhi ve ‘ala /10/ihvanihi’l-enbiya’ ve 

alihı ve aşhabihi’l-aşfiya’ efdalü’t-tahiyyat ♦ efendimiz hazretlerini /11/ işbu meclisde

bed-i teheccî eyleyen bendesinin bed’inden cenab-ı ‘Allamü’l-ğuyüb haber-dar eyleye ♦
/12/

derya-yı ‘ilm-i Muhammediyye’nin katresinden ve hurşıd-i feyz-i Muştafaviyye’nin 

zerresinden cenab-ı Vehhab bu ma‘şümu şemme-yab eyleye ♦ valideynini nice nice

evlad /14/mürüvvetleri göstermekle Hazret-i Hüda-yı Tevvab kam-yab eyleye ve ba 

huşüş /15/ saye-i ‘adalet-vaye-i şahanesinde ♦ mektebler küşade ve gönüller ğam ve 

küdürattan /16/ azade olan padişah-ı hayır-hah-ı cihan ♦ es-sultanü’l-ğazı ‘Abdülmecîd 

Han efendimiz hazretlerini cenab-ı Yezdan hemışe gülistan-ı saltanatta hıraman

eyleye ve şehzadegan-ı civan-bahtanlarını sipehr-i ‘ilm ü ‘irfanda nüma-yan eyleye 

ve ‘asakiri nuşret-measirini /19/ rah-ı dın-i İslamda can-siperane gaza konan eyleye ve 

kaffe-i vüzera ve vükela ve meşayıh u /20/ ‘ulemasını tank-i müstekımde raste-revan 

eyleye ♦

/21/
ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihî ecme'în ve

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦
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/2/ el-Hamdü li’llahi’llezî lem yettehız veleden vela mevlüdan ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin limen yukra’ü ev

yukarri’ü mevlidan ve ‘ala alihî ve aşhâbihi’l-müveddi'îne li-rıza’i’llahi validen ve 

mevlüdan ♦

/4/ Allahümme ya men celale mevlide habıbihî ‘inde’l-beyti’l-‘atlk ve mele’e’l- 

kevne bihî ♦ bi-rayihatin /5/ etyebe men rayihati’l-verdi’l-fetîk ♦ nes’elüka’llahümme 

fi’t-teşerru‘i bi-şerT‘ati habîbike’t-/6/tevfık ve nercüke ya seyyidahu en türaffikana bi-
/7/hubbihî ve ‘ışkıhi’llezî hüve fi’d-dareyni hayrü’r-refîk ♦ iz hüve li’l-hubbi ve’l-ittiba‘i

hakîk ♦ Allahümme nevvir buyüte kulübine’l-muzlimeti bi-nüri tecelliyâtike’lletî

tecelleyte biha‘ale’l-hacer fe sale min heybetik ve ‘ale’l-ka’inati /9/fe’stekarrat 

ve’ntazamet bi-kudratik ve kem mine’l-kulübi’l-kasiyyeti irtebetat biha fî tavkı /10/ 

tevhîdike ve eminet min hasretik ♦ Allahümme inna netevesselü ileyke nebiyyike 

Muhammed şalla’llahü /11/ te lalâ ‘aleyhi ve selem ♦ en tüferriha kulübene’l- 

mahzünete’l-münkesirate kema ferra’hte’l-kevne bihî ‘inde viladetihi’s-seniyyeti ve

tu‘tıye sü’lena ve tekzıye ‘annâ ma vecebe ‘aleynâ ve tühallişa rakabetena ve

tüsehhile lena bi’smike’l-a‘zam akabetena ya hayra’l-mes’ülın ve ya ahsene’l- 

/14/muhsinîn ve ya rabbena veya erhame’r-RâhimTn ♦ İlahî nahnü ‘ibâdüke’l-'âcizüne’l- 

/15/müftekırüne ila aşari rahmetike’l-vâsi'ati’ctema'nâ fî beyti ‘abdike haze’llezî /16/ 

ceme'anâ ♦ li-nercüka’llahümme en tüşıle’s-şevâbe’l-hâşıle min hâze’l-mevlidi’ş-şerîfi 

evvelen ve bi’z-zat ila ravzati habıbike ve şafiyyike Muhammedin şalla’llahü te ‘âlâ

‘aleyhi ve sellem ♦ şümme ila alihı ve aşhabihî ve etba'ıhı ecme‘ın ve en teşubbe

sicale birrike ve eltafike /19/ ‘ala buyüti’l-mü’miriîne ve’l-mü’minati kaffeten ‘ammeten 

ve ‘ala beyti men kane sebebenli-hazihi’l- /20/ cem‘iyyeti’l-mevlidiyyeti haşşeten ve en 

tenşura sultanena’l-ğazî ‘Abdülmecîd Han ‘ale’l-kavmi’l-kafinn ve tüferrika bi-

süyüfi ‘asakirihı cem‘a’l-facirın ♦

ve şalla’llahü [68] ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme‘în ve
/2/selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-1 alemin ♦

[67] BİR KİMSENİN HÂNESİNDE MEVLID KIRÂ’AT OLUNDUKDA

OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR
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/4/ el-Hamdü li’llâhi’llezl ceddede buyüte kulübinâ bi-i‘mâri mevlid-i 

rasüli’llâh ♦

/3/ VE KEZÂLİK BİR KİMSENİN HÂNESİNDE MEVLlD KIRÂ’AT

OLUNSA OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKIDİR

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü lalâ /5/ seyyidinâ Muhammedin eş-şefı‘i limen feriha 

bimâ semi‘a min esrâri mevlid-i rasüli’llâh ve ‘âlâ âlihı /6/ ve aşhâbihi’l-münevvinne 

buyüte kulübihim bi-envâri mevlid-i rasüli’llâh ♦

/7/Çırâğ-sâz-ı tank-ı gürüh-ı gümrâh ve beyt-i celâli mecme‘ı sirişk-i ‘âşıkın

olan cenâb-ı Allâh ♦ celle şânühü ve ‘amme ihsânuhü hazretleri hâne-i derün-ı

müzlimelerimizi ♦ zıyâ-ı tecelliyât-ı ilâhiyyesiyle pür-nür /9/ buyurmakla cümlemizi 

mesrür u şâdân eyleye ve nüş-i şerbet-i mevlid-i rasüli’llâh ♦ /10/itfâ-i harâret-i derün-ı 

süzân eylediği gibi ♦ âb-ı deryâ-yı mağfiret-i ğaffâriyyesiyle âteş-i /11/ zünübumuzu

matfü’u bı-nişân eyleye ve biz âc ü muhtâc ve bî-‘ilâc kullarını şarâb-ı rahmet-i
/12/

Rahîmiyyesiyle reyyân eyleye ♦ dâr-ı dünyâdan dâr-ı ‘ukbâya intikâl etmezden evvel 

♦ râyiha-i ism-i zâtî şâmme-i bâtıniyyemizi mu‘attar kılarak ve mütü kable en temütü

sırrına /14/mahzar olarak dâr-ı cinâna dâhil ve cemâl-i Rahmâna vâşıl olmuş gibi her 

birerlerimizi /15/ mesrür u handân eyleye ve kırâat-i mevlid-i şerîf-i nebevisi ♦ cümle 

ümmetân-ı muhtâcânı /16/şefa‘atinden şâhibü hâzihi’l-cem‘iyenin ♦ işbu hânesine 

cem‘iyyet-i günahkârânelerimizi bâdî olan bâ‘iş-i sevkendi-i ve’n-necmi izâ hevâ

ve dânişmend-i mâ zalle sâhibüküm ve mâ ğavâ204 /18/ ve pış-namâz-ı kâffeti’l-enbiyâ ♦ 

Muhammeden el-Muştafa ‘aleyhi efdalü’t-tehâyâ efendimiz hazretlerini ♦ /19/ biz bı-çâre

ve derd-i mend-i pür-yâre ümmetlerinin işbu sâ‘atte ve bu hânede cem‘iyyet-i /20/ rü-
/21/siyâhânelerimizden haber-i hoşnüdu ile haber-dâr eyleye ve ebu’l-beşer hazret-i 

Âdem ve nebiy-yi âhir-zamân-ı efhem ♦ ‘aleyhima efdalü şalavâti’l-Meliki’l-ekrem 

efendilerimizin [69] beynehümâ-yı mu‘ciz-nümâlarında güzerân-ı cisr-i cihân buyuran 

kâffe-i enbiyâ-i mürselın ♦ ‘aleyhim şalavâtü rabbi’l-‘âlemîn hazerâtının ervâh-ı bâ-

felâh-ı mukaddeselerin ♦ işbu mesübât-ı mevlid-i Muhammedi’den hişşe-dâr eyleye ♦

müjde-şinîd-i duhül-i beyti’l-karar ♦ çihâr-yâr-ı /4/habîb-i gird-gâr ve sâ’ir âl ü aşhâb u 203 204

203 Kur’ân, Necm sûresi, 53/1 “Batmakta olan yıldıza andolsun ki.”
204 Kur’ân, Necm sûresi, 53/2 “Arkadaşınız Muhammed sapmamış ve azmamıştır.”
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ahyar ♦ ‘aleyhim rıdvanü’l-Meliki’l-Gaffar /5/ efendilerimizin ervah-ı mutahherelerini ♦ 

işbu feyz-i mevlid-i hayri’l-asardan behre-dar eyleye /6/ ve diğer tabi'în ve tebe-‘i tabi'în 

♦ kübera-i dîn-i mübın ♦ e’imme-i müctehidîn ve ashab-ı taraik u hakayık-ı vasılın ve

kaffe-i mü’minîn-i muvahhidîn hazeratını şecere-i şefa‘at-i Muhammediyye’den

hürende-i yar eyleye ve bu cem'iyyette ♦ risale-i mevlid-i Muhammediyye’yi kıraat /9/ 

ettirmekle rüh u rasülu’llaha ‘arz-ı mehabbbet-i ‘ulya ve kendi aba vü ecdadının 

ruhlarını /10/ ihya eyleyen zatın ♦ cenab-ı amurz-gar hanesini ma‘mur ve sa'yini meşkür 

ve da’ima gönlünü /11/ pür-ferah ve pür-mesar eyleye ve padişah-ı hayır-hah-ı cihan ♦ 

es-sultanü’l-ğazî ‘Abdülmecıd Han efendimiz hazretlerinin vücüd-ı saltanat-

nümüdların levh-ı devamda müstetar ve evlad-ı kiramını tül-i ‘ömr ile mu'ammer ve

‘asakir-i nusret-measirini mansür ve /14/ muzaffer ve a‘da-i bed-hahını makhür u 

müdemmer ve vüzera ve vükelası için cadde-i şerî‘at-i /15/ ğarraya meslek ü memer 

eyleye ♦

ve salla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve sahbihı ecme‘ın /16/ ve 

selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦

/17/ BİR CÂMİ‘DE MEVLİD-İ ŞERlF KIRÂ’AT OLUNDUKDA 

OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

♦

/18/ el-Hamdü li’llahi’llezı ce‘ale mevlide habıbihı li-envari’l-meserreti cami‘an

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala /19/ seyyidina Muhammedin ferrahana bi-mevlidihî 

ve kanesasi mecami‘i’d-dalali kamiıan ve ‘ala alihı /20/ ve ashabihî leyse küllü vahidin 

minhüm li’d-dünya tamiıan ♦

Allahümme zeyyin cevami‘a kulübina bi-kanadili’l- ımani bima ca’e bihî

Muhammedin salla’llahü te ‘ala ‘aleyhi ve selleme min ‘indi’llah ve’c‘alna [70] 

münadîne min menari’l-yakîni bi-tevhîdi’llah ve’rzukna’l-mehabbete minke ileyna ve 

minna ileyke ve min rasülike ileyna ve minna ila rasülike’llezı hüve eşrefü’l-

mevlüdîne ledeyke ya radıya ‘ani’l- mühtedîne ve ya Hadiye’l-muzıllîn ♦ Allahümme 

edimna ‘ale’s-salati bi cami‘i şerT‘at-i habıbike /4/ Muhammedin salla’llahü te ‘ala 

‘aleyhi ve sellem ve’c‘alna bi-zalike mahfiyyen ‘an ‘ayni men yekîdü li-itfa’i /5/ benî
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Adem ♦ ya Halıke’l-hılli ve’l-haram ve ya men menne ‘aleyna bi’n-nebiyyi’l-muhterem 

♦ ellezî ‘aceze ‘an ketbi /6/ evşafihi’l-hamîdeti’l-kalem ♦ Allahümme’c‘alna mu‘rızîne
/7/‘an hubbi’d-dünya elletî hiye ümmü’l- haba’iş ve’c‘alna müteveccihine ile’l- 

ahirati’lletî hiye enfe'u’l-mehariş ve’c‘allena rıza’ike ‘ale’l-metalibi ve itaıatike’l-

ilahiyyeti akşa’l-meğarib bi-hürmeti men zükirat /9/ lehü fî hazihi’l-cem‘iyyeti’l- 

mevlidiyyeti hısanü’l-menakıb ve hallışna’llahümme ‘an zulmeti’l-hümümi /10/ ve’l- 

ğumümi’l-mühliketi li’l-kavalib ve nevvir kulübena bi-zıya’i’l-feriha ve’s-surüri kema

nevverte’l-/u/leyle ve’n-nehara bi’ş-şemsi ve’l-kameri ve’n-necmi’s-sakıb ♦ İlahî nahnü
/12/

‘ibadike’l-müznibüne’l-müftekırüne ila aşari rahmetike’l-vasi‘ati’ctema‘na fî haze’l-

cami‘i’ş-şerîfi ve’l-ma‘bedi’l-münıf ♦ li-nercüka’llahümme en tüşıle’ş-şevabe’l-

haşıle min haze’l-mevlidi’ş-şerîfi evvelen /14/ ve bi’z-zat ila ravzati men şerrefe’l-kevne 

bi-tal‘atihî ve cemalihî şümme ila ervahı ihvanihi’l-/15/enbiya’i ve’l-mürselıne’llezîne 

ma beleğü ila kemalihî şümme ila alihî ve aşhabihî ve ebna’ihî /16/ ecme‘ın şümme ila 

kübera’i’d-dîni’l-e’immeti’l-müctehidın ve aşhabi’t-taraikı’l-hakayıkı’l- vaşılın

şümme ila kaffeti’l-mü’miriîne’l-muvahhidîn ♦

/18/fe-huşüşan minhüm ila rühi min benî haze’l-cami‘i’ş-şerîfi fî ihya’i’d-dîni’l-

mübîn şümme ila men ellefe hazihi’r-risalete’l-mevlidiyyete /19/ fî mehdi seyyidi’l- 

mürselîn ♦ Allahümme’nşur sultanena’l-ğazî ‘Abdülhamîd Han /20/ ma dameti’d-dünya 

ve vülide’l-vildan ve zeyyin evladehü’l-kiram bi-zîneti’l-‘ilmi ve’l-‘irfan ve’nşur

‘asakirahü ve vüzeraehü ve kaffete enşarihî ‘ala ehli’t-tuğyan ♦

ve şalla’llahü ‘ala [71] seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme‘în ve
/2/selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn.

/3/ VE KEZALİK BİR CAMİ‘DE MEVLİD-İ ŞERlF KIRA’AT 

OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘A-İ TÜRKlDİR

/4/ el-Hamdü li’llahi’llezî nercü lutfehü ve ihsanehü bi-hürmeti mevlid-i 

rasüli’llah ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü /5/ ‘ala seyyidina Muhammedin nercü şefa‘atehü bi- 

hürmeti mevlid-i rasüli’llah ve ‘ala alihî ve aşhabihi’/6/llezîne nercü himemehümü’r- 

rühaniyyete bi-hürmeti mevlid-i rasüli’llah ♦
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Cenab-ı Yezdan-ı rahmet-feşan ve rasita konende-i peyğambereş be-ayati’l-

Kur’an hazretleri ♦ kantara-i şerîlat-ğarrâ-yı Muhammediyye ve malbere-i sünnet-i

zehra-yı Ahmediyye’den cümlemizi raste-revan eyleye ♦ zülal-i berrak-ı /9/‘ışk-ı 

Yezdanı ve şehdab-ı revak-ı şevk-ı şamedâriî ile ♦ dil-i teşneganımızı reyyan eyleye /10/ 

ve sımurğ-ı kaf-ı eltaf-ı kibriyasın ♦ fark-ı ‘abıdanelerimizde saye-ban eyleye ve gülşen- 

i /11/ zama’ir ‘acizanel erimizde ber-beste ve na-küşade kalan ğoncaha-yı mekaşıd-ı 

metalibimizi bad-ı şaba-yı lutf u ihsan-ı sübhaniyyesiyle meftühatü’l-evrak eyleye ♦

/13/fe ‘ale’l- ihtişaş istima-ı mevlid-i bereket-nümüd-ı nebeviyyesi ♦ işbu cami-‘i 

lami-‘i şerıfde ba‘iş-i /14/ cemliyyet-i günahkaranelerimiz bulunan:

Ebane mevlidühü can tıbi ,unşurihl

Ya tıbe mübtede ’in /15/ minhü ve muhtetemin205

beyt-i şenfı ve kezalik:

Der an şebhüş ki mevlüd şodMuhammed der cihan /wâmed 

Hüda fermüd be ta^zıme ş şürüş-ı asuman amed206

beyt-i münîfi ile medh ü sena-gerde olan şah-ı şefa‘at-eda ♦ habıb-i edîb-i
/18/

Hüda ♦ Muhammeden el-Muştafa ‘aleyhi efdalü’t-tehaya efendimiz hazretlerini

hayat-ı ma'neviyye ile hay olarak risalet-nişın oldukları /19/ ravza-i pak-i ‘ıtır-ı nak-i 

Muştafaviyyelerinde işbu cem‘iyyet-i rü-siyahanelerimizden /20/haber-dar eyleye ve nice 

nice sinîn-i vafirede ferahü’l-bal ve asüde-hal olarak ♦ mevlid-i şefa‘at-nümüd-ı 

Muhammediyyesini okumak ve okutmak ve dinlemek ile cenab-ı [72] vahibü’l-amal 

cümlemizi kam-kar eyleye ve diğer güzeran-ı cisr-i cihan buyurmuş olan kaffe-i
/3/enbiya vü mürselın-i ‘izam ♦ ‘aleyhim şalavatü’l-Meliki’l-'allam efendilerimizin 

ervah-ı pak-i mukaddeselerin ♦ işbu mevlid-i şerıfden haşıl olan ecr ü mesübattan /4/ 

kısmet-dar eyleye ve kezalik çar-ı erkan-ı metîn-i dîn-i mübın ♦ hazerat-ı çihar-yar-ı 

/5/güzîn ve sa’ir evlad ü ezvac ü aşhab-ı berin ♦ rıdvanu’llahi te ‘ala ‘aleyhim ecme‘în /6/
/7/efendilerimizin ervah-ı ba-felah-ı ‘aliyyelerin dahî behre-dar eyleye ve diğer tabi‘în

205 O’nun doğması, soyunun güzelliğini ortaya koyuyor 
Bu ne güzel başlangıç ve ne güzel sondur

206 0 hoş gecede ki; Muhammed doğdu, Muhammed cihâna geldi 
Allah emretti, gök meleği ona tazim etmeye geldi

/7/

142



ve tebe-li tabi'ın ♦ kübera-i dın-i mübın ♦ e’imme-i müctehidın ve aşhab-ı tara’ik u
/8/hakayık-ı vaşılın ve kaffe-i mü’minîn-i muvahhidînin ervah-ı şenfelerini hişşe-dar

eyleye ♦

fe huşüşan minhüm /9/ ıaşık-ı üfkende-i şadık ve medh-i nebevisi lisan-ı şıdk ile 

natık olarak ♦ işbu /10/ kıraat olunan risale-i kerîmeyi ‘anber-şemıme-i mevlid-i 

nebeviyyeyi te’lif buyurup ♦ biz /11/ günahkarlar için armağan-nihade kılan Süleyman 

Efendi kuddise sırruhü’l-ebedî hazretleri ♦ buhbuha-i cinanında iskan eyleye ve

kezalik işbu eğer didiki ♦

Bı-şübhe zemin amed biheşt güftı heme

Banki namaz güyaneyeş bülbül sirişt güftı207

beyt-i şerıfi ile /14/ mevşüf olan cami-li şerıf-i cennet-asanın din yolunda esas 

efkende ve bina /15/ konendesi olan ♦ mesela Sultan Selim Han yahüd /16/ Sultan 

Muhammed Han yahüd Sultan Murad Han ce'alehu’llahü te ıala fı evsati hazıneti’r-

rahmeti ve’l-gufran yahüd fulan paşa ekremehu’llahü te ıala fi’l-firdevsi’l-a'la ‘ala

ve’fkı ma yürıdü ve ma yeşa’ yahüd fulan aga ba“ adehu’llahü mine’n-nar ♦ ellet!

ü'iddet limen taga yahüd fulan /19/ efendi eskenehu’llahü fı büstanin sermedi yahüd filan 

çelebi ce‘alehu’llahü fı /20/ kabrihı nüran ke-nürin kevkebı hazretlerini rüz-i mizanda 

civar-ı peygamber-i zı şanı ile şad-man eyleye ve ba‘de-za Hurşıd-i asman-ı saltanat

ı ‘uzma ve bedr-i [73] dirahşan-ı hilafet-i kübra ♦ padişah-ı hayr-hah-ı cihan ♦ es- 

sultanü’l-ğazî ‘Abdülmecıd Han efendimiz hazretlerini kılınan şalat-ı mefrüzalar ve

okunan mevlid-i Muhammedıler ve tilavet olunan ayat-ı Kur’aniyye’ler hürmetine ♦

dil-hah-ı şahaneleri üzre kam-ran /4/ eyleye ve şehzadegan-ı civan-bahtanların felek-i 

übhet ü iclalde manend-i sitareha-yı /5/ dirahşan eyleye ve ‘asakir-i nuşret-me’asir-i 

hüsrevanesin çeşm-i düşmanda manend-i /6/şîran-ı şavlet-feşan eyleye ve a‘da-i bed-hah-

ı saltanat-ı seniyyelerin hak ile yeksan eyleye ve diğer vüzera ve vükela ve meşayıh u
/8/‘ulemasın cadde-i şen‘at-i ğarrada raste-revan eyleye ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme‘în ve 

selamün /9/ ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

207 Sanki şeksiz şüphesiz cennet yere indi
Sanki namaz kılanların sesi bülbül yaratılışlı oldu
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10/ BjR t e k KEDE MEVLİD-İ ŞERlF KIRÂ’AT o l u n d u k d a  

OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABIDİR

/11/ el-Hamdü li’llahi’llezî celale mevlide habıbihî bi-bekkete’l-mübareketi ♦

/12/
ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin vülide bi-Mekkete’l-

/13/mübareketi ve ‘ala alihî ve aşhâbihi’z-za’irîne mevlidehü şalla’llahü te ‘âlâ ‘aleyhi

ve selleme bi-bekkete’l-mübareketi ♦

Sübhaneke ya men tenezzehe ‘ani’l-validi ve’l-mevlüdi /14/ve te ‘ala ‘uluvven 

kebıren ‘amma yeküluhü’l-kavmü’l-‘anüd ♦ İlahî ente’llezî kameti’s-semavatü bi- 

tevhîdihî bila /15/ ‘amed ♦ İlahî ente’l-Vahidü’l-ferdü’ş-Şamed ♦ İlahî ente’llezî lem 

yelid ve lem yüled208 fe nes’elüka’/16/llahümme en tünciyena min cemî'i’l-ahvali ve’l- 

afat ve tekzı lena cemra’l-hacat ♦ bi-hürmeti men kane mevlidühü rahmeten ila

kaffeti’l-ka’inat ve nes’elüka’llahümme en tuşalliye ‘aleyhi şalaten temennü biha

‘aleyna fi’l-hayati ve ba‘de’l-memat ♦

Allahümme ‘acciz nüfusena’l-baligate bi-nyazati’l-/19/‘ibadati’l-ilahiyyeti ve 

ehricna min zulumati’l-mukarineti’ş-şeytaniyyeti ila nüri’l-ita‘ati’s-/20/sübhaniyyeti bi- 

hidayetike ya men yehdî men yeşa’ü ve yün d ve bi-lutfike men la yuhlifü va‘dehü ve

yetecavezü’l-va'ıd şebbihna ya seyyidahu bi-nehari’s-sa‘Td ve’ltuf bina [74] bi’l-lutfi’l-

medîd kema melleyte’l-kevne leylete viladeti habıbike bi’l-gayzi’l-mezıd ♦ İlahî nahnü
/2/ ‘ibadüke’l-mü’minüne’l-müznibüne’ctema'na fî hazîhi’t-tekyeti’ş-şefîfeti ve’z- 

zaviyeti’l-münîfeti mukarrabıne bi-hazretike bi-zünübina müstehyme minke bi-

‘uyübina ♦ li-nercüka’llahümme en tüşıle’ş-/4/şevabe’l-haşıle min haze’l-mevlidi’ş- 

şerTfi’l-Muştafaviyyi ♦ evvelen ve bi’z-zat ila ravzati /5/men kane nebiyyen ve ademe’l- 

müncebilün fî tînetihî sümme ila meşahidi kaffeti’l-enbiya’i ve’r-rusur l-/6/kiram sümme 

ila alihî ve ezvacihî ve aşhabihî vecîratihî ve ila kübera’i’d-dîni’l-e’immeti’l- 

müctehidîne ve aşhabi’t-tumki’l-‘aliyyeti ve’l-esrari’s-sermediyyeti ve ila kaffeti’l-

mü’minîne’l-muvahhidîne /8/ mine’l-ümemi’s-salifeti ve ümmeti hayri’l-beriyyeti ♦

208 Kur’ân, İhlas sûresi, 113/3 “O Allah doğurmamış ve doğrulmamıştır.”
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fe huşüşan minhüm mürşidü’l-a‘zamü ilâ /9/ mârifeti’llâhi’l-ehad ♦ eş-şeyhu 

Muhammed Bahâ’üddîn Nakşıbend ♦ kuddise sırruhu’ş-Samed /10/ yâhüd fe huşüşan 

minhüm şâhibü kitâbiT-Meşnevî ve’n-nazariT-ma‘nevî Mevlânâ Celâleddîn /11/ Rümı 

kuddise sırruhu’d-deymümı yâhüd fe huşüşan minhümüT-kutbu’r-rabbâriî ve ve’l- 

kandîlü’n- nürânî ♦ ‘Abdülkâdir Geylânî ‘aleyhi nazarü’r-Rahmâriî ♦ fe huşüşan 

minhümü’l-mürşidü’l- müsahharu lehü’n-nâru ve’l-hadîdi ve’l-afa’ı ♦ eş-şeyh Ahmed 

Rufa1! efaza’llâhu ‘aleynâ /14/ min cîhetihi’l-menâfku ♦ Allâhümme’hfaz sultânena’l- 

ğâzî ‘Abdülhamîd Hân ♦ min /15/mevâlIdi fitneti’z-zamân ve şebbit ekdâme evlâdihî ve 

enşârihî ‘alâ metni’ş-şırâti /16/ mâ vülide’l-vildânü bi-kudreti’l-Meliki’l-mennân ♦

ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'în ve’l-

hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemîn ♦

/18/ VE KEZÂLİK BİR TEKKEDE MEVLİD KIRÂ’AT OLUNDUKDA 

OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKlDİR

/19/ el-Hamdü li’llâhi’llezî ce‘ale kurrate ‘uyüninâ ‘inde tilâvet-i risâlet-i 

mevlid-i rasüli’llâh ♦

ve’ş-Salâtü /20/ ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin yeşfe‘u hâşşeten
/21/

limen hazara ‘inde tilâveti mevlid-i rasüli’llâh ve ‘alâ âlihî ve aşhâbihi’l-hâzırati

ervâhahümü’ş-şerîfeti ‘inde tilâveti [75] risâlet-i mevlid-i rasüli’llâh ♦

/2/Cenâb-ı hallâk-ı kudret-resân-ı büd u nâ-büd ♦ te ‘âlâ ve tekaddese ‘an

yekünelehü’l-vâlidü ve’l-mevlüd hazretleri ♦ şüküfe-i hoşbü-yi gülzâr-ı ‘ışkı’llâh ve

râyiha-’i tayyibe-i ezhâr-ı şevk-ı rasüli’llâh ile dimâğ-ı pür-dâğ-ı dervişânelerimizi ta‘tîr 

/4/ eyleye ve câmil-pezîr-i ma‘rifet-i rabbâniyye ve peymâne-i ma‘firet-i zır-i rahmet-i 

Rahmâniyye ile /5/ biz dervişân-ı dil-rişân kullarını dil-sır eyleye ♦ rüz u şeb sipehr-i 

eltâf-ı /6/kibriyâsından mütemâtır olan bârân-ı ebr-i bı-cebri feyz-i feyyâzîlerini ♦ bâlâ-yı

ser-i bı-fer-i günahkârânelerimiz üzre taktîr eyleye ve peyk-i sen-‘i bahşâyiş lutuf
/8/konendeleri ile dil-i nâ-şâd-ı pür-hün u müstmendâlerimizi tefrîc ü tebşir eyleye ♦ 

fe ‘ale’l-ihtişâş
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/9/ Bezm-i mevlüd-i Muhammed-ra revıd 

Der bihişt ba hür u gılmanan devid209 210

beyt-i şerifi iktizasınca /10/ tilavet-i mevlid-i bihbüd-i nebeviyyesi ♦ işbu

dergah-ı Hazret-i pire tecemmu-li dervişanelerimizi /n/ ba‘iş olan ser-halka-i cema‘at-i
/12/enbiya ve subha-dar-ı encümen-i aşfiya ♦ Muhammeden el-Muştafa ‘aleyhi efdalü’t-

/13/tehaya efendimiz hazretlerini ♦ işbu cem‘iyyet-gerden-i dervişanelerimizden haber

dar eyleye ve rüh-ı risalet-fütüh-ı şefî'anelerin bu kemter u kemine ümmetlerinden /14/ 

rıza gird-gar eyleye ve selatîn-i ‘izam era’ik-i nübüvvet ü risalet olan kaffe-i /15/ enbiya 

vü mürselın ♦ şalavâtu’llâhi ‘ala nebiyyina ve ‘aleyhim ecme‘în efendilerimizin rıyaz-ı 

/16/ mukaddeselerine taraf-ı fakiranelerimizden isal ve şalat ü selamı bı-şumar /17/eyleye 

ve kezalik ♦

Ân şehan keştendi’l-hak çar-ı yar-ı Mustafa
/18/ 210 Bü Bekirest u ‘Ömer ‘Osman ‘Aliyyi pür-vefa

beyt-i şerifiyle nam-ı ferah encamları şumarıde olan çar-ı /19/ erkan-ı metîn-i 

dîn-i mübın ♦ çihar-yar-ı güzın ve sa’ir al ü evlad ü ezvac ü /20/ aşhab-ı berin ♦ ‘aleyhim 

rıdvanü Rabbi’l-1 alemin efendilerimizin ervah-ı mutahharalarını işbu mesübat-ı

mevlid-i Muhammediyye’den behre-dar eyleye ve diğer tâbi'in ve tebe-‘i tâbi'ın [76] 

kübera-i dın-i mübın ♦ e’imme-i müctehidın ve aşhab-ı tara’ik u hakayık-ı vaşılın ve 

kaffe-i mü’minin ü muvahhidın ♦ ‘aleyhim rahmetü’l-mu‘în hazeratının ervah-ı
/3/seniyyelerini işbu şecere-i tayyibeden hürende-i bar eyleye ♦

fe huşüşan minhüm ser-çeşme-i ‘ârifan-ı bi’llah ve pışver-i /4/ aşıkan-ı vaşılan-ı 

ila’llah olan Şah Muhammed Baha’iddın-i Nakşıbend ♦ kaddesa’llahü sırrahü /5/ ile’l- 

ebed yahüd bülbül-i bağ-ı keramet-i ‘uzmâ ve sîmurğ-ı kaf-ı vilayet-i kübra olan cenab-ı 

/6/ Mevlana ♦kuddise sırruhu’l-a‘lâ yahüd ayan-bın-i ayine-i küşüfat-ı esrar-ı subhâm ♦
/7/ el-kutbu’r-rabbanî ♦zü’l-vechi’n-nürânl ♦ ‘Abdülkâdir Geylanı ‘aleyhi tecelliyatü’s-

/8/subhâm yahüd ferman-resan-ı kaffe-i efa‘î ♦ Seyyid Ahmed Rufa‘1 ♦ evşale’l-Mevla

209 Muhammedin mevlid meclisine gitti, cennette hûri ve gılmanlarla koştu
210 Peygamberin, kendilerini hak için fedâ eden dört arkadaşına 

Ki onlar: vefâlı Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali’dir
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min ciheti /9/ ileyne’l-irşade ve’l-menâfi'i yahüd küşade-nüma-yı keramet-i ‘aliyye ♦ 

şahibü hâzihi’t-/10/tarrkati ve’s-silsileti’s-seniyye mesela filan kaddesa’llâhü sırrahü’l- 

‘azız efendimiz hazretlerinin /11/ kadem-i himmet-i mürşidanel erini rakabe-i himmet- 

hahanelerimize vaşıl eyleye ♦

Ba‘de-za yegane-i mevlüd-i mader-i zaman ♦ sultan-ı selatîn-i hayır-hah-ı

müslimîn-i cihan ♦ es-sultanü’l- gazı ‘Abdülmecîd Han efendimiz hazretlerini şu 

mah-ı mübarekde şarkan ve garben /14/ kıraat olunan mevlid-i Muhammedıler hürmetine 

cenab-ı Mevla va’llahu galibün ‘ala emrih211 ayetiyle /15/aldâ-i bed-hah-ı saltanat-ı 

seniyyesi üzre galib ve ezher cîhet kam-bın ü kam-ran /16/ eyleye ve şehzadegan-ı civan- 

bahtanının her birerlerini felek-i ikbalde zıya-paş-ı cihan eyleye ve ‘asakir-i nuşret-

me’asilini manşürın ü muzafferin eyleye ve cünüd-ı inhizam-nümüd-ı düşmen-ı bed-

efkârını makhürın ü müdemmenn eyleye ve diğer vüzera ve vükela /19/ ve meşayıh u 

‘ulemâsını kişver-i şerî‘at-i Muştafaviyye’de müstekarrın eyleye ♦

/20/ ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme'în ve
/21/

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

[77] EKSER MEVLEVİ DERGÂHLARINDA VE BAŞKA MAHALLERDE 

KIRÂ’AT OLUNAN Mİ‘RÂCİYYE /2/CEM‘İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABİDİR

/3/ el-Hamdü li’llahi’llezî era cemalehü li-habıbihı bila keyfin vela misal ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala /4/ seyyidina Muhammedin el-mü’eyyide bi’l- 

mi‘raci bi-kudreti’l-Meliki’l-müte'al ve ‘ala alihî ve aşhabihi’l-müttefikîne /5/ ‘ala 

sübüti’l-mi'raci bila-hilafın vela cidal ♦

Allahümme ya men rafe‘a kadra Muhammedin el-Emın /6/ ve ya men ce‘ale’ş- 

şalate mi‘racen li’l-mü’miriîn ♦ iyyake na(büdü ve i y yak e neste‘!n212 ♦ /7/ 

ic‘alna’llahümme ferihîne bi-eltafike’s-serî‘ati fı akrabi vaktin ve hîn ♦ bi-hürmeti men

211 Kur’ân, Yusuf sûresi’nden iktibas yapılmıştır, 12/21 “Mısır’da onu satın alan kimse karısına: ‘O’na 
güzel bak belki bize faydası olur yahut ta onu evlat ediniriz.’ dedi Biz işte böylece Yusuf’u o yere 
yerleştirdik; ona rüyâların nasıl yorumlanacağını öğrettik. Allah işinde Hakimdir, fakat insanların çoğu 
bunu bilmezler.”
212 Kur’ân, Fatiha sûresi, 1/5 “(Allahım)Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz”
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be‘aştehü rahmeten li-ehli’s-semavati ve’l-arazîn ve ce'alte liva’e’l-hamdi bi-yedihı fi 

yevmi’d-/9/dîn ♦ Allahümme ya halıke’l-hılli ve’l-haram ♦ hallisna mine’l-miheni ve’l- 

elem ve neccina ‘amma ‘arace /10/ ‘ala ru’üsina mine’l-hemmi ve’l-gam ♦ bi-hürmeti’l-

Kalbeti vel-makami ve zemzem ve bi-hürmeti’l-esrâri’l-/11/vâkılati fî mi‘raci
/12/Muhammedin şalla’llahü te ‘âlâ ‘aleyhi ve sellem ve bi-hürmeti’l-‘arşi ve’l-kürsiyyi 

ve’l-levhı ve’l-kalem ♦ Allâhümme zeyyin zevahirena bi-şerî‘ati Muhammedin sahibi’l- 

mi‘rac ve bevatinena bi-tankati Muhammedin şahibi’t-tac ve sera’irena bi-hakîkati

Muhammedin sahibi’l-ibtihac ♦ bi-hürmeti /14/ men galebe nüruhü ‘ala nüri’s-siraci’l- 

vehhac ♦ İlahî nahnü ‘ibadüke’l-müznibüne’ctema'na fî /15/ haze’l-makami’ş-şerîf ♦ li- 

nercüka’llahümme en tüşıle’s-şevabe’l-haşıle bi-fazlike /16/ min hazihi’l-mi‘raciyyeti’ş- 

şerıfeti ve’s-şalavati’l-münıfeti evvelen ve bi’z-zat ila ravzati men şaddaktehü bi-

kavlike sübhane’llezî esra ve bi-kavlike ve’n-necmi iza heva ma zalle sahibüküm

ve ma gava213 214 sümme ila kaffeti’l-enbiya’i ve’l-mürselın sümme ila alihî ve aşhabihî ve

/19/etba‘ihî ecme‘ın sümme ila kübera’i’d-dîni’l-e’immeti’l-müctehidîn ve aşhabi’t- 

taraikı /20/ ve’l-hakayıkı’l-vaşılîn sümme ila kaffeti’l-mü’miriîne’l-muvahhidîn ♦

fe huşüşan minhüm bedru feleki’t-tanka ve şemsü burci’l-hakîka Hazret-i

Celaleddîn Rümı [78] kuddise sırruhu’d-deymümî ♦ Allahümme’c‘al sultanena’l-gazî
/2/‘Abdülmecîd Han ♦ mütekarriben min mbraci’l-kuvveti ve’ş-şevketi ila yevmi’l-

mizan ve edim evladehü’l-kirame tali‘îne min feleki’l-‘ilmi ve’l-‘irfan ve’nşur 

vüzera’ehü ve ‘asakirahü ‘ala a‘da’i hayri’l-edyan ♦

ve şalla’llahü /4/ te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme‘ın 

ve selamün ‘ale’l-mürselın /5/ ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

/6/ VE KEZÂLİK Mİ'RÂCİYYE CEM‘İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/7/ el-Hamdü li’llahi’llezı esra bi-(abdihî leylen mine’l-mescidi’l-harami ile’l- 

Mescidi’l-Akşa215 li-hikmeti’l-/8/mi‘rac ♦

/8/

213 bk.168. dipnot.
214 bk. 187. ve 188. dipnotlar.
215 bk. 168. dipnot.
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ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin şahibü’l-hulleti ve’t-tac 

ve ‘ala alihı /9/ ve aşhabihı nevvera’llahü kubürahüm bi’s-siraci’l-vehhac ♦

Cenab-ı Hüda-yı asuman-ara kanadıl-i /10/ ahteran ve ca‘ilü’ş-şalati mi‘racen li- 

ehli’l-ıman hazretleri sîne-i bi-kînelerimizi /11/ sikkîn-i şerî‘at-i Muhammediyye ile 

meşrüh ve ateş-i ‘ışk-ı dîdar-ı kibriyasıyla süzan eyleye ve ab-ı nab-ı zemzem-i 

tevhıd ü îman ile tathîr ü mazhar-ı sırr-ı Kur’an eyleye ve kıble-gah-ı derün-ı pür-

günahımızı Mescid-i Haram-ı ‘ışk-ı Yezdan eyleye ve fu’ad-ı ‘ışyan-ı müzdad-ı 

müznibane/14/lerimizi burak-süvar-ı kam-yab ve vaşıl-ı Mescid-i Akşa metalib-i dü- 

cihan eyleye ♦ /15/ yevmen fe yevmen mi‘rac-ı terakkıyat-ı şad-manı ayat-ı süriyye ve 

ma‘neviyye ile her birerlerimizi /16/ bala-revende-i eflak-i eltaf-ı mennan eyleye ♦ fe 

‘ale’l-ihtişaş istima-‘ı mi‘raciyye-i Nebeviyyesi işbu bezm-i bereket-‘azm-i şerıfeye

‘illet-i ğa’iyyet-i cem‘iyyet-i günahkaranelerimiz bulunan^

Ve bitte terka ila en nilte menzileten 

Min kabe kavseyni lem tüdrak ve lem türem 216

beyt-i /19/ şerifi ile sütüde-i zeban-ı ıaşık-ı hakîkî olan sipehsalar-ı cündü’l- 

enbiya’i /20/ ve’l-mürselîn ve sidre-güzar-ı şeb-i da‘vet-i rabbi’l-ıalemîn ♦ Muhammeden 

el-Muştafa ‘aleyhi efdalü şalavati’l-Meliki’l-Mu‘în efendimiz hazretlerini işbu ah u

vah ve ‘ışk-ı [79] süziş-i pür-tebah-ı hasret-keşane-i dervişanelerimizden agah u haber

dar eyleye ve sümme dena fe tedella fe kane kabe kavseyni ev edna ma kezebe’l-

fu’adü ma ra’a217 ayet-i kerîme-i /3/ ‘anber-şemîmesiyle sübüt-yafte olan mi‘rac-ı 

semaviyye-i Muhammediyyeleri hürmetine ♦ /4/ el-kari(atü ma’l-kari(atü vemâ edrake 

ma’lkari(atü218 ayet-i ilahiyyesiyle haber-yafte /5/ olan rüz-i rüstehîzde şefa‘at-i ‘uzma-yı 

Muştafaviyyesiyle cenab-ı mevla /6/ cümlemizi kam-ran eyleye ve Hazret-i Adem ve 

nebiy-yi ahir-zaman-ı ekrem ♦ ‘aleyhima şalavati’l- Meliki’l-a‘zam efendilerimizin 

beynehüma-yı mu‘cize-nümalarında güzeran-ı cisr-i cihan eden kaffe-i enbiya vü 

mürselîn ♦ ‘aleyhim şalavatü rabbi’l-ıalemîn hazeratının cevahir-i meded-i rühaniyye-i 216 217 218

216 Kâbe Kavseyn’den bir menzile nâil oluncaya kadar yükseldin (yolculuk ettin)
Orada artık ne idrâk edilirsin, ne de idrâk edilmen umulur.

217 Kur’ân, Necm sûresi, 53/8-9-11 “Sonra yaklaştı, sarktı, araları iki yay uzunluğu kadar yahut daha az 
kaldı Muhammed’in gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı.”
218 Kur’ân, Kâria sûresi, 101/1-3 “Kulakları patlatan o ses! O ne dehşetli ses! O korku salan sesin ne 
olduğunu sen bilir misin?”
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/9/‘aliyyelerini cenâb-ı âmurz-gâr meclisimize nisâr eyleye ve diğer gülzâr-ı vilayet üzre 

/10/ mâ-i seccâc ve eşeddü’n-nâsi fi tasdiki mes’eleti’l-mi'râc olan çâr-ı erkân-ı metîn-i

/u/ dîn-i mübın ♦ hazerât-ı çihâr-yâr-ı güzîn ve diğer evlâd ü ezvâc ü aşhâb-ı berin ♦ /12/

rıdvânu’llâhi te ‘âlâ ‘aleyhim ecme‘ın ve diğer tâbi'în ve tebe-‘i tâbi'în ve küberâ-i dîn-i
/13/ mübın ♦ e’imme-i müctehidîn ve ashâbü’t-tarâıkı ve’l-hakâyıkı’l-vâsılîn 

efendilerimiz /14/ hazerâtının her birerlerini hakk-ı rü-siyâhânelerimizden şefa‘at-güftâr 

eyleye fe huşüşan /15/minhüm:

Men çe gûyem vasfı an âlî-cenâb

Nıst-peyğamber velî dâred kitâb219

/16/ beyt-i şerîfi ile sütüde-i zebân-ı ihrâk olan bahşâyiş-gerde-i Hüdâ-yı bı-
/17/niyaz ve pîr-i peyker-iksır-i eflâk-pervâz ♦ Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn Rümı

kuddise sırruhu’d-deymümî efendimizin rühâniyyet-i seniyye-i pırânelerin hakk-ı

üftâdegânelerimizde himmet-girdâr eyleye /19/ ve kezâlik saltanat-nişın-i erîke-i cennet 

ve vâşıl-ı rahmet-i Hüdâ-yı pür-minnet /20/şâhibü,l-hayrâti ve’l-hasenât ♦ meselâ es- 

Sultân Murâd Hân ferreha’llâhü te ‘âlâ tecelliyâti’r-Rahmân efendimiz hazretlerinin

rüh-ı pür-fütüh-ı hayret konânelerin zü’l-fahri [80] ve’l-mesâr eyleye ve

/2/Ba‘de-zâ şu‘üd-fermâ-yı mi‘râc-ı saltanat-ı güzın ve şu‘le-fezâ-yı sirâc-ı
/3/hilâfet-i rü-yi zemîn bulunan ♦ es-sultânü’l-ğâzî ‘Abdülmecîd Hân küşâde bâşed 

şüküfehâ-yı murâdâteş be-‘avni Yezdan efendimiz hazretlerini sırr-ı Kur’ân ve mi‘râc ü 

asuman /4/ hürmetine ♦ cenâb-ı Rahman dil-hâh-ı şahaneleri üzre şâd-mân eyleye ve 

şehzâdegân-ı /5/ civân-bahtânını bâlâ-nişın-i kâşâne-i emn ü emân eyleye ve ‘asâkir-i 

nuşret-meâsir-i /6/ cihân-bânîlerini çeşm-i düşmanda mânend-i şırân-ı mühîbân-ı şavlet- 

feşân eyleye ve a‘dâ-i bed-hâh-ı saltanat-ı seniyyesini hâk ile yeksan eyleye ve kâffe-i

vüzerâ ve vükelâ ve meşâyıh u ‘ulemâsını câdde-i şerı‘at-i ğarrâ-yı

Muhammediyye’de istikâmet-dâr eyleye ♦

ve şalla,/9/llâhü ‘ala seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme‘ın ve 

selâmün ‘ale’l-mürselın ve,l-hamdü/10/li,llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

219 bk. 166. dipnot.
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/ 11/ MÂH-I MUHARREMDE DERGÂHLARDA ICRÂ OLUNAN MÂTEM 

CEM'İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-I ‘ARABId IR

/ 12/ el-Hamdü li’llahi’llezı razekana’l-mehabbete li’l-haseneyni’l-ahseneyn ♦

/13/ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin eş-şefl‘ı limen

ehabbe’l-haseneyni’l-ahseneyn ve ‘ala alihl ve aşhabihi,l-/14/muhibbTne li’l-haseneyni’l- 

ahseneyn ♦

Allahümme’czina ceza’en hasenen ‘ani’l-haseneyni’l-ahseneyn /15/ ve ecirna 

‘ammen kamet-bihl ‘adavetü’l-haseneyni’l-ahseneyn ♦ Allahümme’rzukna fi’d-dünya 

/16/ ziyarete’l-haseneyni’l-ahseneyn ve hallişna ‘ani’l-miheni ve’nikami bi-kerameti’l- 

haseneyni’l- ahseneyn ve ekrimna fi’l-‘araşati bi-şefa‘ati’l-haseneyni’l-ahseneyn ve

münne ‘aleyna fi’l-cenneti bi-mücavereti’l-haseneyni’l-ahseneyn bi-hürmeti

şehadeti’l-haseneyni’l-/19/ahseneyn ve bi-hürmeti men hüve sultanü’r-risaleti ve 

seyyidü’l-kevneyni ve ceddü’l-haseneyni’l-/20/ahseneyn ♦ İlahı nahnü ‘ibadüke’l- 

‘alilüne’l-kelîlüne’l-müftekıröne ila aşari rahmetike’l- muhıtati’ctema‘na fl hazihi’t- 

tekyeti’ş-şerifeti ♦ li-nercüka’llahümme en tuhbira rüha men hüve [81] seyyidü’ş- 

şakaleyn ve mukabbilü’l-haseneyni’l-ahseneyn ♦ Muhammedün şalla’llahü te ‘ala 

‘aleyhi ve sellem min cem‘iyyetina hazihı izharan li-muhabbetina lehü ve li-ehli 

beytihı key tükrimena bi-şefa‘atihî ve şefa‘atihî kaffeti’l-enbiya-i ve’l-mürselın ve

alihı ve aşhabihî ve etbaıihî ecme‘în ♦ Allahümme’czi ceza’en /4/hayran ‘an şehadeti 

seyyidi’ş-şüheda’i fı kalati Kerbela’i ervahi’t-tabi‘Tn ve tebe’i’t-tabi'în /5/ ve kübera’i’d- 

dlni’l-e’immeti’l-müctehidîn ve aşhabi’t-turuki’l-‘aliyyeti’l-vaşılTn ve kaffeti’l-

/6/mü’minTne’l-muvahhidîn fe huşüşan minhüm menbe‘u li’l-kerameti’l-celiyyeti’l- 

‘aliyyeti şahibü hazihi’t-tarıkati ve’s-silsileti’s-seniyyeti meşela fulan kuddise 

sırruhü’l-‘azîz ♦ Allahümme’nşur men teşerraka bihi’l-ğazün ve terekka bihi’ş-

şüheda’ü fı tarîki’d-dîni a‘ni /9/ bihi’s-sultanü’l-ğazı ‘Abdülhamıd Han halleda’llahü 

hilafetehü ila yevmi’l-kıyam /10/ ve tavvil ‘ömra evladihi’l-kiram ve eyyid vüzera’ehü’l- 

fiham ve ‘asakirahü enşara dTni’l-/11/Islam ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme‘ın ve
/12/selamün ‘ale’l- mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦
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/13/ VE KEZÂLİK MÂTEM CEM'İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/14/ el-Hamdü li’llahi’llezı emerena bi-mehabbeti ehl-i beyt-i rasüli’llah ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina /15/ Muhammedin yeşfe‘u limen fi 

kalbihı mehabbetü ehl-i beyt-i rasüli’llâh ve ‘ala alihı ve aşhâbihi’ş-/16/şüfelâi limen 

tezeyyene bi-mehabbeti ehl-i beyt-i rasüli’llah ♦

/17/Cenab-ı Hüda-yı bahşayiş-eda ve razı-şevende-i gürüh-ı şüheda ♦ te ‘ala ve 

tekaddese ‘amma yeşıfühü’l-a‘da hazretleri cümlemizi rüz-i tensüz-i ahirette ♦ 

şefa‘at-i seyyidi’ş-şühedadan behre-yab eyleye /19/ ve kaffe-i erbab-ı mehabbet-i ehl-i 

beyt-i rasülu’llahı mahz-ı fazl-ı kerem-i Rahmâniyyesiyle /20/cennet-meab eyleye ve ab 

u nab-ı taltıfat-ı rabbaniyye ve şu‘le-nab-ı teknmat-ı şamedaniyyesiyle ♦ larşa-i

mahşerde vücüh-i ehl-i ‘aşkı manend-i afitab eyleye ♦

[82] fe ‘ale’l-ihtişaş ol ruhü’l-vücüd ve şahibü’l-makami’l-mahmüd ♦ Hazret-i
/2/

Muhammeden el-Muştafa ‘aleyhi efdalü şalavati’l-Meliki’l-ma‘büd efendimiz

hazretlerini ♦ işbu meclis-i pür-şevk-ı etemm-i dervişane ve bezm-i girye-i matem-i

‘aşıkanelerimizden haber-i hoşnüdi ve peyam-ı şefa‘at /4/ ile haber-dar eyleye ve kaffe-i 

selatîn-i ekalım-i nübüvvet ü risalet olan enbiya vü /5/ mürselın ♦ şalavatu’llahi ve 

selamühü ‘ala nebiyyina ve ‘aleyhim ecme‘în ve çar-ı erkan-ı metîn-i /6/ dın-i mübın 

çihar-yar-ı güzın ve sa’ir al ü evlad ü ezvac ü aşhab-ı berîn ♦ rıdvanu’llahi te ‘ala

‘aleyhim fı külli vaktin ve hm efendilerimizin ve tabi‘Tn ve tebe-‘i tabi‘Tn ve kübera-i 

dın-i mübın ♦ e’imme-i müctehidm ve aşhab-ı taraik u hakayık-ı vaşılın hazeratının /9/ 

ervah-ı ba-felah-ı kudsiyyelerini ♦ hakk-ı na-ehakk-ı günahkaran-ı müznibanelerimizde 

meded-girdgar /10/ eyleye ve ba huşüş güş-vare-i üzün-i ‘arş-ı a‘la ve sipehsalar-ı ceyş-i 

şüheda ♦ /11/ Hazret-i Hüseyn-i pür-zıya ‘aleyhi ve ‘ala ehıhi’l-Hasan rıdvanu’llahi’l- 

Meliki’l-A‘la efendimiz hazretlerinin şefa‘at-i şehadet-penahTleriyle cenab-ı mevla-
/13/

yı Kerîm cümlemizi vaşıl-ı dari’n-ne‘îm eyleye ve

Ba‘de-za ol mest-i müdam-ı cam-ı esrar-ı ‘aşk-ı pür-‘abır /14/ ve erbab-ı derd-i 

bı-derman-ı şevka pır-i dest-gır bulunan ♦ mesela fulan kaddesa’llahu sırrahü’l-/15/‘Azız 

hazretlerinin ♦ himmet-i büzürg-var-ı pıranelerin her ca-yı dervışanelerimizde hazır-ı /16/
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müdîm eyleye ve ba huşüş ol zıllu’llah-ı ‘ale’l-‘ibad ve mukdimü’l-ğaza’i ve’l-cihad 

olan padişah-ı hayr-hah-ı cihan ♦ es-sultanü’l-ğazî ‘Abdülhamîd Han naşarahu’llahu

‘ala ehli’t-tuğyan efendimiz hazretlerini taht-ı ‘alı-baht-ı şahanelerinde /19/da’im eyleye 

ve evlad-ı kiramın etval-i ‘ömr-i ‘azız ile mulammer ve ‘asakir-i nuşret-measirini 

manşür u /20/ muzaffer eyleye ♦

ve şalla’llahü lalâ seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme'în ve
/2 i/

selamün ‘ale’l- mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'âlemın ♦

[83] ZİKRU’LLÂH MECLİSİNDE KIRÂ’AT OLUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABlDİR

/2/ el-Hamdü li’llâhi’llezî entaka lisanena bi-zikri’llah ♦

/3/ve’ş-Salatü ve’s-selamü lalâ seyyidina Muhammedin emmera eyyamehü bi-

fikri’llah ve lalâ alihî ve aşhabihi’l-fatihîne efvahehüm bi-şükri’llah ♦

Allâhümme’c'alnâ /4/ fi’d-dareyn mela’llezîne zekerüke zikran kesıra ve 

sebbehüke bükraten ve eşîlâ” ♦ ya men ehrace’l- /5/ mü’miriîne mine’z-zulumati ile’n- 

nüri ve kane bihim raüfan Rahîman vela tec'alnâ me'a’llezîne /6/ kaset kulübühüm lan 

zikri’llahi kasveten la tencilı ebeden bi-hürmeti men be‘aştehü ileyna bi-zikrike 

mededan /7/ ve ekremtehü bima lem tükrim bihî ehada ve emertehü bi-hamdike bi- 

kavlike ve kuli’l-hamdü li’llahi’llezî /8/ lem yettehız veledan ♦ Allâhümme’clalnâ bi- 

‘ayni’l-başırati başırâ” ve kün lena fı ‘ibadetike /9/ lalâ men yutğînâ nesırâ” vela tec'alnâ 

lalâ ma harremtena casıra” ve ferrıhna ‘acilen /10/ ve acilen bi-ışalina ila külli ma 

netemennahu minke yesıran ev ‘asıra ♦ İlahî nahnü ‘ibadüke’z-zakirüne /11/ leke me‘a

kuşürina ve ‘uzürine’ctema'na fı hazihizt-tekyeti ♦ li-nercüka’llahümme en tübelliğa
/12/haze’s-şevabe’l-haşıle bi-mahzı lutfike min hazihi’l-evradi’ş-şenfeti ve’l-ezkari’l-

münîfeti evvelen ve bi’z-zat ila ravzati habıbike Muhammedin şalla’ llahü ‘aleyhi ve 

selleme’llezı da‘ye’l-halka ila da’irati zikr-i rabbi’l-1 alemin sümme ila kaffeti’l-enbiya’i 

ve’l-mürselın ♦ şalavatu’ /14/ llahi ve selamuhü ‘ala nebiyyina ve ‘aleyhim ecme'în 

sümme ila alihî ve aşhabihî ‘aleyhim ndvanü’l-Meliki’l-/15/Mu‘în sümme ile’t-tabi‘îne 

ve tebe‘i’t-tabi‘Tn ve kübera’i’d-dîni’l-e’immeti’l-müctehidîn /16/ ve aşhabi’t-taraıkı ve’l- 

hakayıkı’l-vaşılTn ve kaffeti’l-mü’minTne’l-muvahhidîn ♦

/ 17/
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fe huşüşan minhüm ila rühi kutb-i dâ’irati’l-irşâd ve’z-zâkiri fi meşhadi

reşadetihi’l-ane bi’smi rabbi’l- ‘ibad ♦ şahibi hazihi’t-tankati’l-‘aliyyeti ve’s- 

silsileti’s-seniyyeti mesela fulan kuddise /19/ sırruhü’l-‘azîz ♦ Allahümme kün fi nuşrati 

sultânina’l-ğazî ‘Abdülmecîd Han küllema /20/ zükira’smüka’llahümme fi külli lisan ve 

elin evladehü ve’nşur ‘asakirahü ve demmir a'da’ehü ya Rahîm ü ya Rahman ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme'în ve 

selamün ‘ale’l[84]mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemTn ♦

/2/ VE KEZÂLİK ZİKRU’LLÂH MECLİSİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKİDİR

/3/ el-Hamdü li’llahi’llezî ce‘alena mine’z-zakirîn ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin /4/vakahu’llahu min 

kebdi’l-makirîn ve ‘ala alihî ve aşhabihi’ş-şakirîn ♦

Cenab-ı Hüda-yı /5/ rahmet-feşan-ı meclis-i zikru’llah ♦ te ‘ala ve tekaddese lan 

vaşfi ‘abdete ğayri’llah /6/ hazretleri ol gülşen-i zikru’llahın bülbül-i bir danesi
/7/hürmetine cümlemizi şem-lı ‘aşku’llahın pervanesi eyleye ♦ rüz-i şeb ateş-i ‘aşku’llah

ile yanarak ♦ Allah Allah deyip hubb-i şevku’llah ile dönerek ve şarab-ı tecelli-i

malneviyyesini /9/ kanarak ♦ her birerlerimizi meydan-ı zikru’llahın dîvanesi eyleye ♦ 

muhabbet-i ğayri’llah /10/ve taleb-i masiva’llahı gönlümüzden alıp ♦ heva vü heves-i 

nefsaniyyeyi defter-i derünumuzdan /11/ silip ♦ hemîşe ism-i zat-ı pakin zakir-i rast- 

güyanesi ve dıdar-cüyanesi eyleye ♦

/12/ fe ‘ale’l-ihtişaş ol hatîb-i minber-i zikri’llah ve naşir-i rayiha-i lanber-i 

şükri’llah ve şinaver-i derya-yı fikru’llah ♦ habîbu’llah ♦ rasülu’llah ♦ Muhammeden

el-Muştafa ‘aleyhi efdalü /14/ şalavati’llah efendimiz hazretlerinin rüh-i risalet-fütüh-i 

Muhammediyyelerini işbu ah u derd ü /15/ hasretlerimizden haber-sitan eyleye ve kaffe-i 

‘andelıban-ı hoş-elhan-ı bağ-ı zikru’llah /16/olan enbiya’ ve rusulu’llah ‘aleyhim 

şalavatü’l-Meliki’l-Âlih efendilerimizin rıyaz-ı mutahharalarını şadi-i tecelli-i

sübhaniyyesiyle pür-şad eyleye ve diğer tütıyan-ı şekeristan-ı zikr-i Gaffar ♦ hazerat-

ı çihar-yar ve sa’ir al ü aşhab-ı ahyar /19/‘aleyhim rıdvanü’l-Meliki’s-Settar ve tabi'ın ve

/ 17/
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tebe-li tabilın ve e’imme-i müctehidın /20/ ve aşhab-ı tara’ik-ı vasılın efendilerimizin
/21/merakıd-ı mutahharalarını cenab-ı amurzgar pür- envar eyleye ♦

fe huşüşan minhüm dürdane-i dürc-i keramet ve hurşıd-i münır-i burc-i [85] 

reşadet ♦ şahibü hazihi’s-silsileti ve’t-tankat ♦ mesela fulan kaddesa’llahü te ıala 

sırrahü’l- ‘azız hazretlerini ♦ envar-ı ezkar-ı şamedaniyyesiyle münevverü’l-meıad 

eyleye ve ba huşüş ol sultan-ı zakir perver-cihan ve hakan-ı şakir-nüvaz-ı zaman ♦ es- 

sultanü’l-ğazî /4/ ‘Abdülhamîd Han ♦ edama’llahu madame’l-ferkadan efendimiz 

hazretlerini olunan ezkar-ı /5/ şerife ve okunan evrad-ı müriîfe hürmetine cenab-ı Yezdan 

metalib-resıd-i dü cihân /6/ eyleye ve şehzadegan-ı kiramını ve vüzera-i fihamını ve 

lasakir-i dın-i Islamını peyveste der-da’ire-i hırz u eman eyleye ♦

/8/ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme'in ve

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemin ♦

/9/ KAHT U GALÂ VE TÂ‘ÜN-I VEBÂ VE HABS-I MATAR HÂSILI 

CÜMLE DERD Ü BELÂNIN DEF'INE DU‘Â ETMEK /10/ IÇlN BlR MAHALLE 

CEM1 OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘Â-I ‘ARABIDlR

/11/ el-Hamdü li’llahi’llezi yüncına min esbabi’l-helaki iza kulnahü ya rabbahü 

ateynak ♦

/12/ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin yüncına bihı rabbüna

min esbabi’l-helak iza kulnahü ya mevlahü mütevessilıne bi-Muhammedin ateynak

ve ‘ala alihı ve aşhabihi’l-ka’iline ya rabbahü neccina mine’l-helak /14/ fe innena bi’l- 

ibtihali ateynak ♦

Allahümme ya men ehatat kabzatü kudratihı külle şey’in fi’l-ka’inat /15/ ve ya 

men haleka’d-da’e ve’d-deva’e ve’l-hayate ve’l-memat ♦ Nahnü ‘ibadüke’d-du‘afa’ü 

ve’l-‘uceza’ ♦ /16/ferarna ileyke min külli ma nehafü bila iza’in vela hıza’ ♦ fe’hfazna ya 

hayra’l-hafızın min külli marazın ve kerbin ve keder ve yübüseti’l-arzı ve habsi’l-

matarbi-hürmeti men hüve efdalü’l- edviyeti ve eşrefü nev‘i’l-beşer ve cünnetün bi- 

yedi’l-ıacizine fı def‘i’z-zarar ve taf’i’ş-şerer /19/ve kına’llahümme mine’l-kahtı ve’l- 

ğala’i ve’t-taıüni ve’l-veba’i ve envaıi’l-bela’i ve derki’ş-şifa’i /20/ ve şemateti’l-a‘da’
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bi-hürmeti men levlahü lema enşe’te’l-eşya’ ♦ Allahümme ya ğıyase’l- müsteğîşîne 

eğisna bi-ğaysin yenfe'unâ fi nebatina ve sebatina fi külli vaktin ve hm ♦ [86] ya

rabbena ve ya rabbe’l-1 alemin ve’nsuri’llahümme sultanenaT-ğazî ‘Abdülhamîd Han ve 

kahhir a'da’ehü a'dâ’e hayriT-edyan ve eyyid ‘asakirahü bi’l-ğaza’i ve’l-ğanîmeti ve 

dıhhati’l-ebdan ♦

/3/ ve şalla’llahü lalâ seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme'în ve 

selamün ‘ale’l-mürselîn /4/ ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/5/ VE KEZÂLİK KAHT U ĞALÂ VE TÂ‘ÜN-I VEBÂ VE HÂBS-İ MAT AR 

HÂSILI CÜMLE DERD Ü BELÂNIN DEF1 İNE DU‘Â /6/ ETMEK İÇİN BİR 

MAHALLE CEM1 OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKlDİR

/7/ el-Hamdü li’llahi’llezı yühallişu ‘abdehü’l-muztarra mine’z-zurri iza de'âhu 

feha nahnü ned'üke ya Allah ♦

/8/ ve’ş-Salatü ve’s-selamü lalâ seyyidina Muhammedin ismühü tiryakun limen 

tevessele bihî ila rabbihî ve nadahu feha nahnü /9/ netevesselü bihî ileyke ya Allah ve 

lalâ alihî ve aşhabihi’l-makbülü du'âühüm hîne kalü ya rabbahü feha /10/nahnü ned'üke 

fe’rhamna bi-cahihim ya Allah ♦

Cenab-ı Hüda-yı erhame’r-Rahimîn ve bi-yedihî ma yenzilü /11/ mine’s-sema’i 

vema yezheru mine’l-arazîn hazretleri ♦ ism-i alzamı ve habıb-i ekremi ve elif lam mîm 

zalike’l-kitab’ı ve leyle-i mi'râcda peygamber-i zî şanına olan esrar-ı hitabı

hürmetine ♦ işbu beldemizi ve sa’ir bilad-ı İslamiyyeyi afat-ı semaviyye ve

arazıyyeden hıfz u himaye /14/ eyleye vela siyyema kaht u ğaladan ve tâlün u vebadan ve 

cümle derd ü beladan /15/ ve şematet-i a'dâdan maşün u vikaye eyleye ve cümle eşyanın 

maye-i hayatı olan ma-i /16/ matarın ladem-i nüzülünden ♦ kaffe-i zevi-l-ervahın ğıda-yı

cismaniyyeleri bulunan zer lu zar'in kılletiyle ♦ lisan-ı kal ile ah u vah eden şıbyanın
/18/ve lisan-ı hal ile ıztırab- hanın eden cümle hayvanın hal-i perişanlarını ♦ a'lâmü’l-

1 alimin ve erhamü’r-râhimm /19/ ve ekremü’l-ekremîn olan Hazret-i Allah cellet 

‘azametühü ve vesi'at rahmetühü lutf u /20/ fazlıyla mu'amele buyurmakla cümlesini 220

220 Kur’ân, Bakara sûresi’nden iktibas yapılmıştır, 2/1-2 “Elif lâm mîm, Bu; doğruluğu şüphe götürmeyen 
ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitaptır.”

/21/
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mesrur u şadan eyleye ♦ mahz-ı kendi ‘ışyan-ı bî-payammızın ceza-i dünyeviyyesi

olarak giriftar olduğumuz derd ü muşıbetin [87] def lu ref'iyle ♦ cenâb ü mennân ve 

feyyaz u Rahman biz yüzleri kara ve ezher cîhet ‘aciz-i bı-çare kullarını fazl u
/3/lutfuyla handan eyleye ve ba-huşüş cümle derdli kulların dermanı ve korkulu yolların

reh-nüma-yı nigeh-banı ve kendi zat-ı ecelli-i adasının sevgili /4/ peygamber-i zl-şanı ♦ 

Hazret-i Muhammeden el-Muştafa ‘aleyhi ve ‘ala ihvanihi’l-enbiyai ve alihî ve 

aşhabihi’l-^aşfiya’ ♦ evferu şalavati’l-Meliki’l-A'la efendimizin manşıb-ı valay-ı 

risaleti ve ism-i pak-i /6/ pür-bereketi hürmetine ♦ cenab-ı Sami‘ü’l-mekalat ve 

Mücîbü’d-da'avat ve kadıyü’l-hacat işbu du‘a ve rica ve niyaz-ı ‘acizanelerimizi reh- 

yab-ı asuman eyleye ♦

Ba‘de-za ol hafızü’l-bilad ve zıllu’llahi ‘ale’l-‘ibad olan padişah-ı cihan ♦ es-

sultanü’l-/9ğazT ‘Abdülhamıd Han efendimiz hazretlerini küdürat-ı kevniyyeden ve 

evlad-ı kiramını /10/ ve ‘asakir-i dîn-i İslamını telehhüfat-ı hevliyyeden mahfuz bi- 

hıfzı’r-Rahman eyleye ♦

/11/ ve şalla’llahü te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî
/12/

ecme‘în ve selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemTn ♦

/13/ İ‘LÂN-I HARB OLUNUP ĞAZÂYA ‘ASKER SEVK OLUNDUKDA 

OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

/14/ el-Hamdü li’llahi’llezî emerena bi’l-ğaza’i ve’l-cihad ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin baleğa fi’l-ğaza’i /15/ ve’l- 

cihad ve ‘ala alihî ve aşhabihî kaddemü enfüsehüm fi’l-ğaza’i ve’l-cihad ♦

Allahümme’ftah beynena /16/ ve beyne kavmina bi’l-hakkı ve ente hayrü’l-
/17/fatihîn ve’nşurna naşran ‘azızen ‘ale’l-kavmi’l-kafirln iz ente hayrü’n-naşırTn ♦

Allahümme a‘li a‘lame’d-dîn bi-‘ulviyyeti Kur’anike’l-mübîn ve hablike’l- metîn fe 

inneke li’llezîne yücahidüne fî sebılike mü’eyyidün ve mu‘în ♦ Allahümme inneke 

emertena /19/ bi’t-tevhîdi ve veffektena ileyh fe nahnü nücahidü men kane zalike 

münkerün ledeyh fe’nşurna bi-nuşratin /20/ ‘azızetin ‘aleyh ♦ Allahümme ya men 

emerena bi’l-kıtali me‘a’l-küffari feha nahnü nukatilühüm bi-emrike ve takdîrike

/21/
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fi’l-‘aşiyyi ve’l-ibkari fe ente ehzimühüm bi’smike’l-'Alı’l-Kahhar va’ğfir [88] li- 

mukâtilîhim ve müridi mukateletihim bi’smike’l-Hakki’l-Ğaffar ve’sturhüm ‘ani’l- 

mağlübiyyeti ve’l-münhezimiyyeti bi’smike’ş-Şerîfi’s-Settar ve’rzukhüm ‘inde’l-

mukateleti’s-sebate ve’l-karar va’hfazhüm ya hayra’l-hafızîn min esbabi’l-kırar

vekıhim ya sahibe’l-vikayeti min elemi /4/ şiddeti’l-berdi ve’l-harr ♦ bi-hürmeti habîbike 

Muhammedin nebiyyi’l-muhtar ♦ ya müdebbira’l-leyli ve’n-nehar ♦ /5/ Allahümme elkı 

heybeteke sultanina’l-ğazî ‘Abdülhamîd Han fı kulübi’l-alda’ ve’c'alhü /6/ ya rabbe’l- 

‘alemin mine’s-selatîni’s-sü‘ada’ ve’c'alhü ‘ömrahü ve şanehü ve şevketehü eksera

min katarati dima’i’ş-şüheda’ ve’c'alhü ♦ Allahümme mukarinen limen yedüllühü 

‘ale’l-hayri ve yü‘înühü fı’l-hayri min vüzera’ihî ve kurena’ihî ve ‘ulema’ihî bi-

rahmetike ya erhame’r-Rahimîn ve bi-fethike /9/ ya hayre’l-fatihîn ve bi-nusratike ya 

hayre’n-naşırîn ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin /10/ ve alihî ve şahbihî ecme‘în ve 

selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi /11/Rabbi’l-‘alemîn ♦

/12/ VE KEZALİK İ‘LAN-I HARB OLUP ĞAZAYA ‘ASKER SEVK 

OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘A-İ TÜRKlDİR

/13/ el-Hamdü li’llahi’llezî rafe‘a deracati’l-mücahidîne fı sebîli’llah ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala /14/ seyyidina Muhammedin eş-şefî‘ı li-ref‘ı 

deracati’l-/15/mücahidîne fî sebîli’llah ve ‘ala alihî ve aşhabihi’l-mücahidîne fî sebîli’llah 

♦

Cenab-ı Hüda-yı aferînende-i ‘ibad ve emir konende-i ğaza vü cihad ♦ /16/ te 

‘ala ve tekaddese ‘ani’l-hulfi fi’l-mîıad hazretleri ğuzat-ı muvahhidınin seyf-i 

berraklarına hiddet ve vücüd-ı şecaıat-nümüdlarına sıhhat ve bazü-yi şimşîr-dar u

raşaş-endaz larına kuvvet ihsan eyleye ♦ eyne ma kanü ve haysü ma sekenü

cem‘iyyet-i îman-rüste /19/ ve muharebe-i şaf-bestelerini imdad-resîd-i mela’ike-i 

asuman eyleye ♦ heybet ü şecaıat /20/ ve şavlet ü mehabetlerini kulüb u a‘daya havf- 

endaz ve her birerlerini manend-i erselan-ı şavlet-feşan eyleye ve ol hazreti

peyğamber-i şefa‘at-ferma-yı şirzime-i ğuzat-ı [89] muvahhidın ve seyyidü’l-enbiya’i 

ve senedü’l-mürselîn ♦ habîb-i Hüda Muhammeden el-Muştafa ‘aleyhi ve ‘ala
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/3/ihvânihi’l-enbiyâ’ ve âlihî ve şahbihi’l-aşfiyâ’ ♦ ekmelü şalavâti rabbi’l-'âlemîn 

efendimiz hazretlerinin esrâr-ı ğazavât-ı Muhammediyyeleri hürmetine cenâb-ı mennân- 

ı ♦ zi’l-/4/ihsân-ı lasâkir-i dîn-i İslâmı^ ehven tarîki ve evfek-ı refîk ile nice nice gazalar 

ve emvâl-i /5/ ganimetler ile şâd-mân eyleye ve ol pâdişâh-ı hayr-hâh-ı ladâlet-penâh-ı 

dın-i İslâm ♦ /6/ es-sultânü’l-ğâzî ‘Abdülmecîd Hân ♦ dâmet saltanatehü’l-‘aliyyetü ilâ 

yevmi’l-kıyâm efendimiz hazretlerini her vechile zafer-yâb-ı ümîd ve dil-hâh-ı

şâhâneleri üzre şâdân u handân eyleye ve düşmen-i bed-hâh-ı milk ü millet-i 

İslâmiyyelerini hâk ile yeksân /9/ ve cem'iyyetlerini perâkende ve penşân eyleye ve 

diğer vüzerâ ve vükelâ-i saltanat-ı seniyye /10/ lerini inzidâr-ı menhec-i Kur’ân eyleye ♦

ve şalla’llâhü lalâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'ın /11/ ve 

selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemın ♦

/12/ FÜTÜHÂT-I ĞAZÂ VUKÜ'UNDA VE PÂDİŞÂH-I ZAMÂN ĞÂZl

OLDUKDA TEŞEKKÜREN OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABÎDİR

/13/el-Hamdü li’llâhi’llezî menne ‘aleynâ bi-hâzihi’l-meserreti’l-lazîmeti ♦

ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü lalâ seyyidinâ /14/ Muhammedin kânet min mu'cizâtihî 

hâzihi’l-meserreti’l-'azîmetü ve lalâ âlihî ve aşhâbihî şârat ervâhuhüm /15/ mesrûreten bi 

hâzihi’l-meserreti’l-lazîmeti ♦

Allâhümme’clalnâ mine’l-hâdimTne’ş-şâkirTne /16/ leke lalâ hâze’n-naşri’l-
/17/‘azizi ve’l-fethi’l-mübın ve ‘alâ mâ ce‘altenâ mu'teşimıne bi-habli’llâhi’l- metîn ♦

/18/Allâhümme edim nuşrateke lenâ ‘ale’n-nefsi ve’ş-şeytâni ve’l-kavmi’l-kâfirîne ve’r-

rahti’l-mâkirîn ve ferrıhnâ yâ hayra’l-fâtihîn ♦ bi-emsâli hâzihi’l-meserreti’l- 

fethiyyeti’l- /19/ vâkı'ati’l-muzafferiyyeti vâşıl haberahâ ilâ ravzati hablbike’llezî fetahte 

lehû fî ğazâvâtihî fethan mübınân /20/ ve naşratehû naşran ‘azîzân ve ferrıhallâhümme bi

haberi hâzihi’l-'inâyeti’l- celıleti ervâha kâffeti’ş-şühedâ’i ve’l-ğazavâti’l-kirâmi min 

ledün âdeme ilâ yevminâ hâzâ ♦ [90] Allâhümme’c'al ğazâ’e’l-ğâzıne fî hâzihi’l- 

ğazveti’d-dîniyyeti makbûlân ve’c'al men kâne /2/ şehîden fîhâ fî sebîlike bi-cenânike ve 

cemâlike ve civâr-i habîbike mesrûrân ♦ Allâhümme’c'al /3/ğazâ’e sultânina’l-ğâzî 

‘Abdülmecîd Hân hâzâ muvâfiken li-rızâ’ike cemîli ve akkıb /4/ ğazâ’ehü’l-mübâreke
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bi’l-ecri’l-cezıl ve eskı ‘asakirahu ve kaffete enşarihı min ma’i’s-selsebıl /5/ ve eltuf 

bihim bi’l-lutfi’l-celîl ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihî ecme‘în /6/ ve 

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’Palemîn ♦

/7/ VE KEZÂLİK FÜTÜHÂT-I ĞAZÂ VUKÜ'UNDA VE PÂDİŞÂH-I 

ZAMÂN ĞÂZl OLDUKDA OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKlDİR

/8/ el-Hamdü li’llahi’llezî celalena mezahira li-sırrı inna fetahnâ leke fethan 

mübînân221 ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü /9/ ‘ala seyyidina Muhammedin hatabehU rabbühu bi 

inna fetahna leke fethan mübînan ve ‘ala alihı ve aşhabihi’llezTne /10/ eyyedehüm 

rabbühüm bi inna fetahna leke fethan mübîna11 ♦

Cenab-ı Hüda-yı fettahı kıla’i’n-nuşrati ve’l-imdad ♦ /11/ te ‘ala ve tekaddese
/12/

‘an mazarrati muıanedeti ehli’l-küfri ve’l-‘inad hazretleri kal‘aha-yı umUr-i 

müşkillerimizi ♦ cüyUş-i eltaf-ı bı-şumar-ı ilahiyyesiyle feth u küşad eyleye ve işbu 

vakı‘ olan meserret-i ‘azımenin müjde-i şenfe-i şad-man-ı redıfesini melek-i

mü’ekkel vasıta/14/sıyla ♦ ravza-i pak-i ‘ıtır-nak-i nebeviyyeye ışal ile ruh-i menba'i’l- 

fütUh Hazret-i Muhammeden /15/ el-Muştafa ve şalla’llahü ‘aleyhi ve sellemi dil-şad 

eyleye ve devr-i Adem’den bu an-ı meserret-/16/iktirana gelinceye kadar ♦ gaza ve cihad

ı fı sebıli’llah ile ‘ömr-güzar olup encam-ı kar cam-keş-i şahba-yı şehadet olan

şüheda-i kiramın ervah-ı ba-felah-ı şerıfelerini ♦ işbu fütUhat-ı münıfe ve

mesruriyyet-i dîniyyeden haberistan eyleye vela siyyema naşırü’d-/19/dmi ve’d-devleti

ve şahibü’l-heybeti ve’ş-şevketi ve fâtihü’l-kal‘ati’l-muğlaka olan /20/ sultan-ı zı-şan-ı
/21/

selatın-i zaman ♦ es-sultanü’l-ğazî ‘Abdülhamıd Han ♦ ‘alleka’llahü seyfehü’l-

menşUra fı ‘arşi’r-Rahman efendimiz hazretlerinin ol cilve-gah-ı kibriya [91] kalb-i 

şerıf-i kişver-güşalarını daha nice nice fütUhat u füyUzat u şamedaniyyesiyle şadan u 

handan eyleye ♦ yevmen fe yevmen kalem-rev-i hükUmet-i şahanelerin ma‘mUr u 221

221 Kur’ân, Fetih sûresi, 48/1 “Biz sana apaçık bir fetih verdik.”
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abadan eyleye ve şehzadegan-ı civân-bahtanlarım ve lasâkir-i nuşret-measir-i hamle

konanlarım mezahir-i /4/ yaveri-i Hazret-i Mennan eyleye ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme'în /5/ ve 

selamün ‘ale’l-mürselm ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemTn ♦

/6/ BİR HÂNEDE HACI CEM'İYYETİ OLSA YÂHUD HÂRİC BELDEDE

HACILAR TEŞYİ1 OLUNSA /7/ OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABİDİR

/8/ el-Hamdü li’llahi’llezî yübahı li-mela’iketihî bi-libadihi’l-ka’ilme Lebbeyk 

Allahümme Lebbeyk222 ♦

ve’ş-Salatü /9/ ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin yeşfe'u limen yekülü 

lebbeyk Allahümme lebbeyk ve ‘ala alihı ve aşhabihi,l-/10/ka,illne lebbeyk Allahümme 

lebbeyk ♦

Allahümme ya Vehhab ü ya Feyyaz ü ya fazzale cebele’l-'Arafati /11/ ‘ala sa’ri 

cibali’l-Hicaz ♦ iclalna ta’ifıne havle Kalbe-’i habıbike ile’l-intihaz ♦ Allahümme

elbis li-ha’üla’i ve li-sa’iri ‘ibadike’l-hüccaci ihrame’ş-şıhhati ve’s-selameti min külli’l- 

alami ve mucîbati’l-melamet ve’ktüb fı cibahihim li-kabülike ve mağfiratike 

‘alameten bi-hürmeti men /14/ kane tüzillihü’l-ğamamet ♦ Allahümme ya men li- 

‘ibadihi’l-hüccaci bi-nazari’r-Rahmeti tecella yessir lehümü’d-/15/duhüle min babi’s- 

selam ve tavafı beyti’llahi’l-haram ve’ş-şalate fı makamin kulute’t-/16/tehizü min 

makami İbrahîme muşalla ve’l-vakfete fı cebeli’l-'Arafati ve eda’e sa’iri nüsüki’l-hacci 

bila ‘ivcac ve ziyaret ravzat-i habıbike şahibi’l-mi'rac ve’r-rucüla ila evtanihim 

bila fakrin vela ihtiyac ve’c'ali’llahümme saltanate sultanina’l-ğazî ‘Abdülhamıd /19/ 

Han münevvereten ke’ssiraci’l-vehhac bi-hürmeti telbiyet-i ‘ibadike’l-hüccac ♦

ve şalla’llahü /20/ te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı
/21/

ecmelın ve selamün ‘ale’l-mürselm ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemın ♦

[92] VE KEZÂLİK HACI TEŞYİ1 OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABİDİR

/3/

222 Allâhım emret, emrine hazırım.” bk. II. Bölüm Duâ Metinlerinde Yer Alan Ayet ve Hadis İktibasları.
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el-Hamdü li’llahi’llezî nercü minhü’s-selâmetelenâ ve li-libâdihi’l-hüccâci
/3/bi-hürmeti’l-vâkıfîne’l-kâ’ilîne Lebbeyk Allahümme Lebbeyk ve’z-za’inne’l-ka’ilîne 

eş-şalatü ve’s-selamü ‘aleyke ya rasüla’llah ♦

/4/ ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin nercü minhü’ş- 

şefa'atelena ve li-ümmetihi’l-hüccac /5/ bi-hürmeti vâkıfîne’l-kâ’ilîne lebbeyk 

Allahümme lebbeyk ve’z-zâ’inne’l-kâ’ilîne ve’ş-şalatü /6/ ve’s-selamü ‘aleyke ya 

rasüla’llah ve ‘ala alihî ve aşhabihî nercü min ravhaniyyetihimü’l-himmete lena ve li- 

mücîbiyyihimü’l-hüccâc bi-hürmeti vakıfîne’l- kâ’ilîne eş-şalatü ve’s-selamü ‘aleyke 

ya rasüla’llah ♦

Allahümme ya men yessera li-habîbihî /9/ vicdane’t-tanki ile’s-semavat ♦ yessir 

li-ha’üla’i min ümmetihi’l-vuşüli ila Mekketi’l-Mükerremeti /10/ kerrameha’llahü ila 

yevmi’l-kıyamat ve’t-tavafe havle’l-Ka‘beti’l-Mu‘azzamati’l-meşabbi li’l-feyzi /11/ve’l- 

berekat ve’l-vakfete fî cebeli’l-1 Arafat sümme bi-müzdelifete mazhara’t-tecelliyat ve 

zebhü’l- kurbani bi-Mina ve ramye’l-cemerat ve halka’r-ra’si ve tavâfe’z-ziyârât ve’s-
/13/sa‘ye beyne’ş-Safa ve’l-Mervetihüma min şe'â’iri hâlıki’l-beriyyât ve ziyarete

/2/

ravzat-i habıbike seyyidi’s-sadat ♦ /14/ ‘aleyhi efdalü’t-tahiyyat ve’r-rücü‘a ila

büldanihim bi’ş-şıhhati ve’s-selamat in vafeka /15/ raca’üna haza bi-kaderike ya 

mukaddira’l-umüri fi’l-ka’inat ve edim devlete sultânina’l-ğâzî /16/ ‘Abdülhamîd Han bi- 

devâmi’l-âyâti’l-beyyinât ve şerî‘at-i şâhibi’l-mu'cizât ♦

/17/ ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme‘în ve
/18/

selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

/19/ VE KEZÂLİK HACI TEŞYl‘ OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/20/ el-Hamdü li’llâhi’llezî yütahhirü’l-hüccace fi’l-‘Arafati ‘ani’s-seyyi’ât ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin naca rabbehü fi’l-

‘Arafati li-yütahhira ümmetehü ‘ani’s-seyyi’at ve ‘ala alihî [93] ve aşhabihi’l-vakıfîne 

fi’l-‘Arafati’l-mutahhirîne ‘ani’s-seyyi’at ♦
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/2/Cenab-ı Hüda-yı ferman-ferma-yı ağniya ♦ bi-edâ’i’l-hacci’l-Ka'beti’l-'ulyâ
/3/hazretleri biz ‘âciz ve bı-çare kullarını dînî ve dünyevî Ka‘be-i amalimize vasıl eyleye

ve hüccac-ı pür-ibtihac-ı beytu’llah hürmetine cümle muradat ve /4/ makşüdatımızı ‘an 

kaflbi’z-zaman haşıl eyleye vela siyyema bu imtisalen li-emri’llah /5/ ve’htirakan bi- 

‘aşkı rasüli’llah ♦ arzü-yi Ka‘be-i mu‘azzama ve ravza-i mutahhara ile ‘azm-i rah-ı 

hicaz-ı /6/bereket-tıraz eyleyen kulunu ♦ cenab-ı mevla-yı bı-niyaz berran ve bahran 

sıhhat ve selametler ihsan eyleye ve Mekke-i Mükerreme kerremeha’llahü ila

yevmi’l-kıyameye vuşül ve babü’s-selamdan duhül edip ♦ tavaf-ı beytu’llahi’l-

mükerrem ve nüş-i ab-ı zemzem etmekle derünunu ‘ayn-i /9/ nür ile milyan eyleye ve 

cebel-i ‘Arafat’a çıkıp Lebbeyk Allahümme Lebbeyk deyip zahir u /10/ batınını cemı-‘i 

seyyi’attan yuyup ♦ hacc-ı mebrür ve sa‘y-i meşkür ile mağfiret ve kabül-i /11/

rabbaniyye hırkasını giyip ♦ yeşil kubbe-i şerîfe tahtında ravza-i mutahharasında hayat-ı
/12/

/13/
ma‘neviyye ile ber-hayat-ı mu‘cize ayat olan Hazret-i rasülu’llahın huzür-i şefa‘at-i 

mevfüruna gelip ♦ eş-şalatü ve’s-selamü ‘aleyke ya rasüla’llah demekle cenab-ı
/14/Mevla bu kulunu ve sa’ir hüccac-ı kiramını mesrür u handan eyleye ve ♦

Ba‘de-zalike yine şıhhat ü /15/ ‘afiyetle vatan-ı aşliyyesine ‘avdet ♦ ehibba ve

eşdıkalarına ülfet ve mehabbet ettirip ♦ /16/ bu vecihle cümlesini şadan eyleye ve
/17/padişah-ı dın-i İslam ♦ el-ğazı ‘Abdül hamıd Han efendimizin necm-i saltanat-ı

/18/seniyyesini ila yevmi’l-mızan felek-i ikbalde nümayan eyleye ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme‘ın ve

selamün ‘ale’l-/19/mürselm ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-‘alemın ♦

/20/ VE KEZÂLIK HACI İSTİKBÂLİNDE YÂHUD TEHNİYESINDE 

OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

/21/ el-Hamdü li’llahi’llezı nercü minhü’l-berekete bi-kudümi’l-hüccaci’l-kiram

♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala [94] seyyidina Muhammedin vaşele ileyna
/2/rayihatü ravzatihı bi-kudümi’l-hüccaci’l-kiram ve ‘ala alihı ve aşhabihi’ llezıne 

teceddede ‘ışkuna ileyhim bi-kudümi’l-hüccaci’l-kiram ♦
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Allâhümme’ftahlena babe’n-necati min külli’l-kerbi ve’l-âlâm ve’kşif ‘an

heva’i kulübine’z-zulmete ve’l-ğamam ve tahhir /4/ zevahirena ve bevatinena min 

vesehi’l-asam ♦ bi-hürmeti cemî 'i’l-hüccâci’l-kirâm ♦ ellezîne tafü /5/ beyteke ve şallü 

bi’l-makam ve zarü ravzate habıbike seyyidina Muhammedin ‘aleyhi’ş-şalatü ve’s- 

selam ♦ /6/ Allahümme yessir li’llezîne yürıdüne’l-hacce vela yestetî‘üne ileyhi sebılen 

haccen miraran ve li’llezîne /7/ eddühü haccen tekrara” ve ersili’s-sema’e ‘aleyna bi- 

kudümihim ya münzile’l-bereketi midraran /8/ va’ğfiri’z-zünübe lannâ bi-hürmetihim 

kema künte gaffara" ♦ Allahümme ferrıh kalbe sultânina’l-ğâzT /9/ ‘Abdülhamıd Han bi- 

tevarüdi envâli’l-inıami mine’l-Meliki’l-min(am bi-hürmeti kudümi’l-hüccaci’l- 

/10/kiram ♦

ve şalla’llahü lalâ seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecmeTn ve 

selamün ‘ale’l- /11/ mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'âlemın ♦

/12/ VE KEZÂLİK HACI İSTİKBÂLİNDE YÂHUD TEHNİYESİNDE 

OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKİDİR

/13/ el-Hamdü li’llahi’llezî şerrefena bi-kudümi hüccac-i beytu’llahi’l-harâm ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü lalâ /14/ seyyidina Muhammedin teceddede Tşkunâ ila 

ziyaretihî bi-kudümi hüccac-i beyti’llâhi’l-harâm ve lalâ alihî /15/ ve aşhabihî kademet 

ileyna rühaniyyetühüm bi-kudümi hüccac-i beyti’llâhi’l-harâm ♦

Ol hüccac-ı /16/ pür-ibtihacı tac-ı mağfiret-i kibriyasını ilbas ve şıhhat ve
/17/

‘afiyetle vatanlarına bi’l-ışal ♦ ehibba ve eşdıkalarıyla mas buyuran Hazret-i Allah ♦

te ‘âlâ ve tekaddese ‘an vaşfi ehli’t- tebah hazretleri ♦ süre-i hâ-mîm-'ayn-sîn-kâf ve 

süretü’l-ahkaf hürmetine ♦ eltaf-ı ilahiyye /19/ siyle kalb-i naşadımızı pür-şad eyleye rüz- 

i şeb ‘ışk-ı beytu’llah ve arzü-yi /20/ravza-i pak-i rasüli’llah ile ah u vah edip ♦ zincîr-i 

fakr ile pa-beste olmakla zafer- bab-ı ümîd olamayan ‘aşık kullarını ♦ cenab-ı

müsebbebi’l-esbab ağniya-i şakinnden [95] kılıp tavaf-ı Ka‘betu’llah ve ziyaret-i
/2/şebeke-i habıbu’llah ile dil-şad eyleye ve bu hüccac-ı kiramı beytu’ llahi’l-haramın

/3/haclarını mebrür ve sa‘ylerini meşkür ve zenblerini mağfur ♦ ‘ayıplarını mestür ve 

gönüllerini mesrür u şad-man eyleye ve kudüm-i mübarekleriyle ♦ işbu /4/ beldemizi ve 

sa’ir bilad-ı İslamiyyeyi ila yevmi’l-mızan ma‘mür ve abadan eyleye ve kaffe-i /5/ afat-ı

/3/
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semaviyye ve araziyyeden mahfuz bi-hıfzi’l-mennan eyleye ve padişah-ı hayr-hah-ı /6/ 

cihan ♦ es-sultanü’l-ğazı ‘Abdülhamîd Han efendimiz hazretlerini Ka‘betu’llahi’l-

harami ve’r-rükni ve’l-makam ve ravza-i pak-i seyyidi’l-enam hürmetine hemîşe
/8/cenab-ı Yezdan mesrür u handan eyleye ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihî ecme‘în /9/ ve 

selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦

/10/ HITÂN CEM'İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

A1/ el-Hamdü li’llahi’llezı ce‘ale’l-hıtane mine’l-fıtrati’l-İslamiyyeti ♦

/12/
ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin ehbara bi-kevni’l-

. /13/hıtani mine’l-fıtrati’l-İslamiyyeti ve ‘ala alihî ve aşhabihi’ llezîne kanü ya‘lemüne’l- 

hıtane li-kevnihî mine’l-fıtrati’l-İslamiyyeti ♦

Allahümme inna nahmedüke /14/ ‘ala ma ce‘altena min ümmetin Muhammedin 

‘aleyhi’ş-şalatü ve’s-selam fe ente ya ilahena zeyyin zevahirena /15/ bi-sünneti 

Muhammedin ‘aleyhi’ş-şalatü ve’s-selam ♦ Allahümme’rzuk men la velede lehü bi- 

evladin /16/ şalihîn ve’c‘alhü evlade men ce‘altehü za neslin mine’l-‘ulema’i’l-ıamilîn 

ve’c‘alhüm li’s-sünneti’s-seniyyeti’l-Muhammediyyeti hadimine ya rabbahü veya

rabbe’l-ıalemîn ♦ Allahümme ekrim ‘abdeke haza bi-‘ilmin ve ‘amelin nafi‘ ve li- 

müdavimi tevhîdihî /19/ rafı1 ♦ Allahümme edim ‘abdeke’s-sultane’l-ğazî ‘Abdülhamîd

Han ♦ fî hidmeti /20/ şerî'at-i habıbike ve sünnetihî ve zid ‘adlehü ve merhametehü ‘ala
/21/ümmetihî bi-rahmetike ya erhame’r- Rahimın ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme‘ın ve 

selamün ‘ale’[96]l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦

/2/ VE KEZÂLİK HITAN CEM‘İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/3/ el-Hamdü li’llahi’llezî ce‘ale min şerefi’l-İslami hıtane’l-evlad ♦
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ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala /4/ seyyidina Muhammedin eş-şefı‘i li-ehli’s- 

sünneti fi yevmi’l-meıad ve ‘ala alihı ve aşhabihî aşhab-ı /5/ hayri’l-i‘tiyad ♦

Cenab-ı Hüda-yı hoşnüd-i eda-yı ehli’s-sünnet ve caıili hazihi’l-ümmeti /6/ 

hayra’l-ümmet hazretleri ♦ ezhar-ı şeıî‘at-i garra-yı Muhammediyye ve envar-ı sünnet-i 

zehra-yı Ahmediyye ile zahir u batınlarımızı pür-nür eyleye ve her halde eltaf-ı ‘acile- 

i ilahiyyesiyle gönüllerimizi mesrür eyleye ve işbu kaffe-i enbiya-i ‘izamın sünnet-i

güzideleri bulunan /9/ şu‘le-i mir’at-ı hıtan maşae’llah cebhesinde lemeıan eyleyen 

ma‘şüm-i pakin ♦ cenab-ı /10/ mennan ‘ömrüne ve rızkına bereket ve zihnine hiddet ve 

vücüduna şıhhat ve ‘afiyetler ihsan /11/ eyleye ve bu resm-i pak-i İslamiyyenin icrasını 

ebeveyni hakkında baıis-i magfiret-i Rahman eyleye ve ba huşüş saye-i mekarim-

vaye-i zıllu’llahîlerinde nice nice rusüm-i şerife-i İslamiyye icra olunmakda bulunan

padişah-ı hayır-hah-ı dîn-i İslamı cenab-ı Yezdan hemışe /14/ mesrür u handan eyleye ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihî ecme'în /15/ ve 

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

/16/ BİR ŞAN‘ATIN EŞNAFI TEFERRÜC TA‘BİRİYLE ÜSTÂD 

ÇIKARDIKLARI CEM‘İYYETİNDE OKUNACAK /17/DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

/18/ el-Hamdü li’llahi’llezî ce‘ale’l-halka eşnafan ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin yemmeme’l-/19/‘afüne 

sahatehü eşnafan ve ‘ala alihı ve aşhabihi’llezîne kanü hıyare’n-nasi zümeran /20/ ve 

eşnafa”̂

Allahümme’c‘alna mine’l-hamidîne ‘ala ma sehheltena tarıka’l-me‘aş ve
/21/

hafiztena ‘an ekli’l-‘uşübi ve’l-eşvaki ke’l-mevaş ve’c‘alna ‘ala ma razektena

mine’l-kani‘ıne [97] ya ahsene’l-halıkıne ve ya hayra’r-razıkın ♦ Allahümme inna
/2/nes’elüke bi-cahi men a‘raza ‘ani’d-dünya si‘aten fi’r-rızki ve şalabeten fi’d-dîni ve

/3/ferahan fi‘l-kalbi ve rahaten fi‘l-bedeni ♦ fe’stecib duıa’ena kema ve‘adtena ya

kadıye’l-hacat veya mucîbe’d-de‘avat ♦ İlahî nahnü ‘ibadüke’l-ıacizü ne’l- 

/4/muhtacü ne’ctema‘na fı haze’l-mecme‘i ♦ li-nercü ka’llahümme en tüsehhile li- 

ha’üla’i’llezîne /5/ selekü  ila taflki’l-hırfeti li-talebi’r-rızki minke umü rahümü’d-
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dıniyyete ve dünyeviyyete ve tahfezahüm /6/ ‘ani’l-kizbi ve’l-hıyanet. ♦
/7/Allahümme’nşur sultanena sultane’l-müslimîne ‘ala eşnafi’l- kafirine bi-nuşratike ya 

hayra’n-naşırîn ♦

/8/ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme‘în ve

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦

/9/ VE KEZÂLİK BİR ŞAN'ATIN ESNAFI Fi TEFERRÜC TA'BİRİYLE 

ÜSTÂD ÇIKARDIKLARI CEM1 İ YYETİNDE /10/ OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKİDİR

/ıı/ 223
el-Hamdü li’llahi’llezı ‘alleme’l-insâne mâ lem ya(lem mine’l-meıarifi

ve’ş-şanayı‘ ♦

/12/ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin sehhele’llahü bi-
/13/cahihi’l-me‘arifi ve’ş-şanayı‘ ve ‘ala alihı ve aşhabihi’l- müttehızîne eşrafe’l-meıarifi 

ve’ş-şanayı‘ ♦

Cenab-ı Hüda-yı hallak ve kaffe-i zevi’l-ervaha /14/ Rezzak olan Hazret-i Allah 

♦ te ‘ala ve tekaddese ‘an ifki ehli’n-nifak hazretleri ♦ /15/ rızk-ı vasi-‘i helal ile 

cümlemizi merzük eyleye ve dînî ve dünyevi goncaha-yı metalibimizi /16/ meftük eyleye 

ve her an ü zaman eşdaku’l-kelimatı lisanımızda mantük eyleye ve bu cem‘iyyette 

taraf-ı üstadlarından icra-yı hırfet için kendilerine ruhşat verilen kullarını tank-ı

me‘aşlarına irşad eyleye ve hayırlı kisb ü ticaret-i helal ile /19/ daima gönüllerini pür-şad

eyleye ve hayırlı mal-i helaller cem‘ edip eda-yı hacc-ı beyti’ /20/llah ile ve ziyaret-i
/21/

ravza-i pak-i rasüli’llah etmeyi cümlesine ve cümlemize naşıb ü müyesser 

buyurmakla her birerlerimizi dil-şad eyleye ♦ hasüdlarımızı ve düşmanlarımızı [98]

peyveste na-yad u na-şad eyleye ve saye-i hüner-vayelerinde esayişü istirahat ve tahşıl-i
/2/ hüner ü şan‘at olunan pasişah-ı zaman-ı zü’l-ihsanı cenab-ı Yezdan hemışe mesrür u
/3/ şadan eyleye ve şehzadegan-ı civan-bahtanını felek-i ikbalde manend-i ferkadan 

eyleye /4/ ve ‘asakir-i muzaffere-i şahanelerin nuşret-gerde-i Yezdan eyleye ve a‘da-i 

bed-hahını hak ile /5/ yeksan eyleye ♦ 223

223 Kur’ân, Alak sûresi, 96/5 “(Allah) İnsana bilmediğini öğretti.”
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ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme'ın ve 

selamün ‘ale’l-/6/mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-1 alemin ♦

/7/ BİR BELDEYE VÂLl GELDİKDE KIRÂ’AT OLUNAN FERMÂN-I

‘Al id e n  s o n r a  o k u n a c a k  d u iâ -İ ‘Ar a b Id İr

/8/ el-Hamdü li’llahi’llezî feraza ‘aleyna itaıate sultani’l-müslimîn ♦

ve’s-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin /9/emerana bi-itaıati 

sultani’l-müslimîn ve ‘ala alihı ve aşhabihi’llezîne hüm selatınü’l-müslimln ♦

/10/ Allahümme’rzukna’l-ittiba‘a li-tevkri sultani’l-müslimın ellezı şerreftehü

bi-hilafeti habıbike /11/ fı i‘la’i şeıa’iri’d-dîni bi-hürmeti’l-ahkami’l-Kur’aniyyeti’lletî
/12/

enzelteha ‘imaden li’s-semavati ve’l-arazın ♦ Allahümme’nşurhü bi-nuşratin

‘azızetin ‘ale’l-a‘da’ va’hfaz vücüdehü’ş-şerifi min külli da’ ve ferrıh kalbehü’ş-

şerife bi-vürüdi eltafike’s-seniyyeti ‘aleyhi fı külli şabahin ve mesa’ ve tavvil 

Allahümme ‘ömra evladihi’l-/14/kiram ve şeyyid ve veffir ‘asakirahü’l-hafezete li-dıni’l- 

İslam ve kahhir a‘da’ehü ve hassadehü /15/ bi-seyfi nuşratike ya zü’l-celali ve’l-ikram ♦ 

bi-hürmeti şeri‘ati habıbike Muhammedin ‘aleyhi’ ş-şal atü /16/ ve’s-selam ♦

ve şalla’llahü te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihî ecmerin
/17/

ve selamün ‘ale’l- mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦

/18/ VE KEZÂLİK BİR BELDEYE VÂLİ GELDİKDE KIRÂ’AT OLUNAN

f e r m â n -i ‘Al id e n  s o n r a  o k u n a c a k  d u iâ -İ t ü r k Id İr

/19/ el-Hamdü li’llahi’llezî ketebe’l-emane limen dame fı zıllı’llah ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin /20/eş-şefî‘i yevme la zılle 

illa zıllu’llah ve ‘ala alihı ve aşhabihi’l-müstezıllîne bi-zıllı’llah ♦

/21/
Cenab-ı şehin-şah-ı bı-zeval-i cihan-aferin ve ferman-ferma-yı evvelin ü

ahirin ve in [99] min şey’in illa yüsebbihu bi-hamdihı fı külli vaktin ve hın hazretleri ♦
/2/padişah-ı cihan hayr-hah-ı zıllu’llah ve halıfe-i rasüli’llah olan sultan-ı zaman-ı
/3/‘adalet-penah-ı ‘alı-şan ♦ el-gazî‘Abdül hamıd Han efendimiz hazretlerini ta-be-rüz-i
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haşr u mizan ♦ bâ emn ü emân eıîke-i saltanat-ı /4/ seniyyelerinde kâm-rân eyleye ♦ 

yevmen fe yevmen kalem-rev-i hükümet-i şahanelerin ma‘mür u /5/ âbâdân eyleye ve 

kâffe-i zır-i destanını ez dil ü cân fermân-berân eyleye ve şehzâdegân-ı /6/ civân- 

bahtânını pertev ve kesrette mânend-i kevâkib-i âsumân eyleye ve lasâkir-i nuşret-

meâsir-i kişver- küşâlerın eyne mâ kânü ve haysü mâ sekenü ♦ çeşm-i düşmenânda
/8/mânend-i şırân-ı şavlet-feşân eyleye ve aldâ-yı bed-endîş-i milk ü millet-i güzın-i

224 /9/cihân-dâıîlerin ♦ kul mütü bi-ğayziküm âyet-i kerîmesi misdâkınca endâhte-i vâdi-i

nîrân eyleye ve ♦

Ba‘de-zâ himâye-i re‘ayâ /10/ ve yâveri-i fukarâ ve zu‘afâ için ♦ taraf-ı eşref-i

hazret-i merhamet-penâhîden meb'üş A1/buyurulan vâli-i kerem-tâlimiz meselâ filan
/12/paşa ♦ e'ânehu’llâhü fî hayri mâ yeşâ’ hazretlerini tıpkı dil-hâh-ı pâdişâhı üzre

/13/tenfîz-i ahkâm buyurmakda ♦ muvaffakun min ‘indi’r-Rahmân eyleye ve peyveste 

dil-i âgâh-ı âsâfânelerin ♦ ezher cîhet şâdân ü handân eyleye ve kâffe-i /14/ vüzerâ ve 

vükelâ ve ümerâ ve Kuranâ ve meşâyıh u ‘ulemâsın ♦ câdde-i şen‘at-ğarrâ-yı 

Muhammediyye’de /15/ istikâmet-dârân eyleye ♦

ve salla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecme'în /16/ ve 

selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/17/ NİKÂH CEM1 İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

/18/ el-Hamdü li’llâhi’l-Fettâhi’l-âmiri li-‘ibâdihî bi’n-nikâh ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin /19/ et-tâ’iri ile’s-semâvâti 

bilâ-cenâh ve ‘alâ âlihî ve aşhâbihî üli’l-felâh^

İlâhî inne ‘abden /20/ min ‘ibâdike ve emeten min imâ’ik ♦ kad tenâkehâ bi- 

emrike ve kaderik ♦ fe nahnü nercüka’llâhümme en tülkıye ülfeten ve mehabbeten

beynehümâ ve tütavvile ‘ömrahümâ ve tüvessi‘a rızkahümâ ve tüşahhiha [100] 

vücüdehümâ ve tüşdira evlâden şâlihîne minhümâ ve tüsehhile ümüra kâffeti ‘ibâdike 

ve umürahümâ bi-hürmeti seyyidi’s-sakaleyni ve nebiyyihimâ ♦ 224

224 Kur’ân, Âl-İ İmran sûresi’nden iktibas yapılmıştır, 3/119 “İşte siz, onlar sizi sevmezken onlan seven 
ve kitapların bütününe inanan kimselersiniz. Size rastladıkları zaman: İnandık, derler, yalnız kaldıklarında 
da size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. De ki: öfkenizden çatlayın. Allah kalplerde olanı bilir.”
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ve şalla’llâhü ‘ala seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihı ecme‘în ve

selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemîn ♦

/4/ VE KEZÂLİK NİKÂH CEM'İYYETİNDE OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/5/ el-Hamdü li’llâhi’llezî etâ bi-ensâli ‘ibâdihî mine’l-eşlâbi ile’z-zuhür ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü /6/ lalâ seyyidinâ Muhammedin nüri’n-nür ve lalâ âlihı 

ve şahbihi’l-mühtedîne bi-nüri bedri’l-budür ♦

/7/ Cenâb-ı Hüdâ-yı müyessiri’l-umür ve’l-âmiri bi’n-nikâhi ve’l-mühür 

hazretleri ♦ işbu lakd-i nikâh-ı mesnünu hakk-ı ‘âkîdeynde bâlis-i istirâhat-ı dâreyn

eyleye ve mücib-i necât-ı /9/nâreyn eyleye ve beynlerinde ilâ en yemütâ ülfet ve 

mehabbet ve lömr ü rızıklarına bereket /10/ ve vücüdlarına sıhhat ü ‘âfiyetler ihsân 

eyleye ve şecere-i izdivâcın semeresi /11/ olarak ‘âlim ü ‘âmil ve şerî‘at-i garrâ-yı 

Muhammediyye’ye hâdim-i kâmil olan evlâd-ı şâlihîn eyleye ♦ cenâb-ı Yezdân

derünlarını şâd-mân eyleye ve her halde kâffe-i ehl-i îmânı umür-i dîniyye ve

dünyeviyyelerini teshîl ile mesrür u handân eyleye^

ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin /14/ ve âlihı ve şahbihî ecme‘ın ve 

selâmün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemın ♦

/15/ GÜVEYİ ZİFAF ETTİRİLDİKDE OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR

/16/ el-Hamdü li’llâhi’llezî emeranâ bi-en ne‘uffe ‘ifâfan ♦

/17/ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin zeffe bi-ümmehâti’l-

mü’minîne zifâfân ve ‘alâ âlihı ve aşhâbihi’l-kâ’inîne hıyara’n-nâsi kıfâfân ♦

/18/
Allâhümme’c‘al hâze’z-zifâfe ve’t-tezevvüce’l-mesnüne fı hakkı ‘abdike 

hâzâ miftâha’l-hayri /19/ ve’l-bereketi fi’l-a‘mâri ve’l-erzâki’l-mukadderati ve’c‘al men 

melekehâ hüve bi’n-nikâhi min ehli’l-/20/‘itâ‘ati ve’ş-şalâhi ve’-l-iffeti ve’c‘allehü f  

külli mâ tahammeletehü hıffeten ve şalla’llâhü te ‘âlâ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin

/3/
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ve alihı ve şahbihı ecmelın ve selamün ‘ale’l-mürselın [101] ve’l-hamdü li’llahi 

Rabbi’l-1 alemin ♦

/2/ VE KEZÂLİK GÜVEYİ GÜNÜ ZİFAF ETTİRİLDİKDE OKUNACAK

DU‘Â-İ TÜRKIDİR

/3/ el-Hamdü li’llahi’llezı ce‘ale’z-zifafe bi’l-ma‘rûfi helalan ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü /4/ ‘ala seyyidina Muhammedin kane’z-zifafü min 

sünnetihı halan ve ‘ala alihı ve aşhabihi’l-memdûhîne /5/ fi’l-mele’i’l-a‘la ♦

Cenab-ı Hüda-yı hıllet-ferma-yı zifaf ve’l-muhsini bi’l-cennati’l-^elfaf 

hazretleri ♦ işbu zifaf ve tezevvücü bu bende-i tezevvüc konendenin hakk-ı
/7/‘abıdanesinde ebvab-ı şetta-yı hayra miftah eyleye ♦ leyle-i zifafdan şabah-ı kıyamete 

varınca ‘ömr ü mal-i kesir u şadi-i dıraz ve evlad-ı maıarif-tıraz ile cenab-ı mevla

kalbini pür-ferah eyleye

/9/ ve şalla’llahü te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihî ecme‘în 

ve selamün ‘ale’l-mürselîn /10/ ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemîn ♦

m / ŞAKAL KÜŞÂD OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABİDİR

/12/ el-Hamdü li’llahi caıili’l-lıhyeti min fıtrati’l-İslam ♦

/13/ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala eşrefi’r-rusuli’l- kiram ve ‘ala alihı ve 

aşhabihi’l-fiham ♦

Allahümme’hyi men a‘fe’l-lıhyete va’hfazhü min /14/cemr i’l-mihneti ve’slük 

bihı fı tanki ehli’s-sünneti ve ekrimhü bi-şefa‘ati şefki’l-ümmeti /15/ ve ekrimhü bi- 

tavafi’l-Ka'beti fi’l-haram ve bi-gasli lıhyetihı min ma’i zemzem ve bi-ziyareti 

ravzati’n-/16/nebiyyi’l-muhterem ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihî ecme‘ın ve
/17/selamün ‘ale’l- mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-ıalemın ♦
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/18/ VE KEZÂLİK SAKAL KÜŞÂD OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/19/ Cenâb-ı Hüdâ-yı hoşnüd-edâ-yı ehli’s-sünneti ♦ te ‘âlâ ve te kaddese ‘ammâ 

yeşıfühü şerru’l-ümmeti /20/ hazretleri ♦ işbu meclis-i mübârekede i‘fâ-i lıhye ve ihyâ-i 

sünnet eden kulunun gönlünü mesrür u handân eyleye ♦ dünyevî ve uhrevı kâffe-i

umürunu ehven ü âsân [102] eyleye ♦ tavâf-ı Ka‘betu’llâh ve ziyâret-i ravza-i 

rasülu’llâh eden lıhyesini ♦ âb ü zemzem ü ‘ayn-i zerkâ-i muhterem ile gâsl

ettirmekle cenâb-ı mevlâ lutf u ihsân eyleye ♦

/3/ ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihı ve şahbihı ecme'ın ve 

selâmün ‘ale’l-mürselın /4/ ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemın ♦

/5/ SAKAL-I ŞERİF ZİYÂRET OLUNDUKDA OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABlDİR

/6/ el-Hamdü li’llâhi’llezı şerrefenâ bi-ziyâreti lıhyet-i rasüli’llâh ♦

/7/ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü ‘alâ men yeşfe‘u limen teşerrefe bi-ziyâreti lıhyet-i
/8/rasüli’llâh ve ‘alâ âlihı ve aşhâbihi’l-müteşerrifıne bi-ziyâreti lıhyet-i rasüli’llâh ♦

Allâhümme kemâ emertenâ bi-ziyâret-i lıhyet-i habıbike’l-ekrem ♦ ekrimnâ bi- 

tavâfi beytike’l-/9/muharrem ve ziyâret-i ravzat-i nebiyyike’l-muhterem ve bi-şefâ‘ati’l- 

‘uzmâ ve mücâvereti’l-‘ulyâ /10/ tahte şecereti’t-tübâ fl’l-firdevsi’l-a‘lâ ♦ yâ men 

yestecîbü’d-da‘avât ve yekzı li-‘ibâdihi’l-hâcât /11/ bi-hürmeti seyyidi’s-sâdât ♦

ve şalla’llâhü te ‘âlâ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihı ve şahbihı

ecme‘ın ve selâmün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemın ♦

/13/ VE KEZÂLİK SAKAL-I ŞERİF ZİYÂRET OLUNDUKDA OKUNACAK

DU‘Â-İ TÜRKİDİR

/14/ el-Hamdü li’llâhi’llezî ersele rasülehü rahmeten li’l-‘âlemin ♦

ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ /15/ Muhammedin bü‘işe rahmeten li’l- 

‘âlemın ve ‘alâ âlihı ve aşhâbihi’l-muşâhibîne limen bü‘işe rahmeten /16/ li’l-‘âlemın ♦
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Cenab-ı Hüda-yı rahmet-feşan-ı ‘alem ve ca‘ili habıbihı eşrefe nev-‘i beni 

Adem ♦ te ‘ala ve tekaddes hazretleri ♦ işbu makam-ı mübarekede sevgili peygamber

zı-şanının mü-yi hoşbü-yi lıhye-i pak-i ‘alem-behasının ziyaretini cümlemizden

ahsen-i kabül ile makbül /19/ eyleye ve bu ta‘zîmat u tekrımat u şalavat u selamatı ♦ 

melek-i mü’ekkel vasıtasıyla /20/ ravza-i pak-i rasüli’llaha mersül eyleye ♦ işbu ca-yi 

meserret-feza-yı mübarekede lıhye-i kudsiyyesinin ziyareti ile müşerref buyurduğu

tavaf-ı Ka'betu’llah’dan sonra ziyaret-i [103] ravza-i pak-i ‘ıtır-i naki ile cümlemizi 

müşerrefin eyleye ve rüz-i ahirette şefa‘at-i rasüli’llah ve dar-ı cinanda civar-ı

habıbi’llah ve müşahede-i cemali’llah ile biz günahkar kullarını mahz-ı kendi lutf-i 

ilahiyyesiyle mesrünn eyleye ♦

ve salla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı /4/ ve sahbihî ecme'în ve 

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi rabbi’l-'alemîn ♦

/5/ BA‘DE’T-TA‘AM OKUNACAK DU‘A-İ ‘ARABlDİR

/6/ Allahümme et‘imna ve men et‘amena min ni‘ami dari’s-selam ♦ kema
/7/en‘amtena bi-haze’t-ta‘am ve’c'alna ve sahibehü aminen fı külli’l-alami ve’l-asam

/8/şümme’ş-şalatü ve’s-selamü ‘ale’l-mürsilîne’l- kiram ve alihim ve ashabihimü’l-fiham 

bi-hürmeti’l-fatiha ♦

/9/ VE KEZÂLİK BA‘DE’T-TA‘AM OKUNACAK DU‘A-İ ‘ARABlDİR

/10/ Allahümme la tec‘al haze’t-taıame kuvveten li’n-nefsi’l-hazileti ve’c‘al 

bereketeke ‘ala şofratina nazileten /11/ bi-hürmeti’l-fatiha ♦

/12/ VE KEZALİK BA‘DE’T-TA‘AM OKUNACAK DU‘A-İ ‘ARABlDİR

/13/ Allahümme’c‘al haze’t-taıame şıhhaten fi’l-ebdan ve nüran fi’l-a‘yan ve 

kemalen /14/ fi’l-ıman bi-hürmeti’l-fatiha ♦

/15/ VE KEZALİK BA‘DE’T-TA‘AM OKUNACAK DU‘A-İ TÜRKIDİR

/16/ el-Hamdü li’llah ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü ‘ala rasüli’llah ve ‘ala alihı evliya’i’llah ♦
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Ebvab-ı rızk-ı helal açılsın ♦ soframıza bereket-i nilmet-i zü’l-celal saçılsın
/18/derunlarımız pür-nür ola ♦ gönüllerimiz mesrür ola bi-hürmeti süreti’l-fatiha ♦

/19/ NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABlDİR 

/20/ el-Hamdü li’llahi’llezî ce'ale’ş-şalate mi'râcen li’l-mü’minîn ♦

/2 i/
ve’ş-Şalatü ve’s-selamü lalâ seyyidi’l- enbiya’i ve’l-mürselın ve lalâ alihî ve 

aşhabihî fî külli vaktin ve hîn ♦

İlahî esma'tenâ [104] ed-dalvete’t-tammete ve emertena bi’ş-şalati’l-ka’imeti
/2/

fe nahnü ya Mevlahu ecebna da'veteke mela uzürina ve ekamna şalateke me'a
/3/kuşürina ve lem testetı1 lalâ şalâti’l-mukarrabın ve netme'u en tetekabbeleha bi-

kabülin hasenin ♦ kema tekabbelte şalate’l-enbiya’i ve’l-mürselın bi-hürmeti’l- 

/4/kitabi’l-mübTn ve bi-hürmeti rasülike’l-emın ♦ Allahümme’ftah ‘aleyna ve ‘ala 

sultani’l- /5/müslimîne ebvabe’s-surür ve eglık lanna ve lanhü ebvabe’ş-şurür ♦ bi- 

hürmeti’l-Kur’ani’l-/6/mahfüzi fi’ş-şudür ve bi-hürmeti seyyidina Muhammedin nüri’n- 

nür ♦

/ 17/

/7/ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme'ın ve
/8/

selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

/9/ VE KEZÂLİK NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKlDİR

/10/ Nahmedüke ya rabbena ve nuşallî ‘ala rasülina ve ‘ala alihî ve aşhabihî

sadatina ♦

İlahî şad hezaran /11/ kuşür ile kıldığımız namazları ve dergah-ı icabet-penahına
/12/

el kaldırıp ettiğimiz dula ve niyazları ♦ hedef-i icabet-i rabbaniyyene makrün buyur

ya Rabbı ♦ hemîşe şırat-ı müstakiminden biz bı-çare kullarına izlale güşiş eyleyen

şeytani’r-racTmin /14/ şerrinden ve sa’ir görünür ve görünmez şeyatînü’l-cinni ve’l-insin 

şerlerinden ve ‘adülar /15/ ve hasüdların mekrinden biz ‘aciz ve fakır kullarını maşün 

buyur ya Rabbı ♦ padişah-ı dîn-i /16/ İslamı nuşret-i dînde ve izhar-ı ahkam-ı Kur’an-ı 

mübınde pay-dar eyle ya Rabbı ve alda-i bed-hah-ı saltanatı ışal-i edviyye-i nar eyle

ya Rabbı ♦
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ve şalla’llâhü te ‘âlâ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî

ecme‘în ve selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü /19/ li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/20/ BİR BİNÂ-İ ‘AZİM YENİDEN YAPILIP YÂHÜD TA‘MİR OLUP 

HİTÂM BULDUKDA EĞER BİR DU‘Â İSTER /21/ LERSE OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABİDİR

[105] el-Hamdü li’llâhi’llezı hateme binâ’e’l-kâ’ınâti bi-emrihı te ‘âlâ kün fe

yekûn ♦

/ 18/

/2/
ve’ş-Salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ünşi’e bihı bünyânü’l-

/3/kâ’inâti bi-emrihı te ‘âlâ kün fe yekûn ve ‘âlâ âlihı ve aşhâbihi’l- mütelekkıne mimmen 

büniye bihı binâ’ü’l-kâ’inâti bi-emrihı te ‘âlâ kün fe yekûn ♦

Allâhümme’c'al bünyâne vücûdinâ /4/ bi-i‘mâri’ş-şıhhati ve’l-‘âfiyeti ma‘mûrân 

ve sultâne’l-kalbi’llezî yeskünü fı gurfetü cesedinâ /5/ mesrurân ♦ Allâhümme’c'al kaşra 

himmetinâ bi-neyli metâlibinâ ‘âliyân ve min sekeneti’l-gumûmi /6/ ve’l-humûmi hâliyân 

♦ Allâhümme mettin beyte ‘ibâdetinâ bi-mismâri’t-tevhıd ve zeyyinhâ bi-nukûşi’t-
/7/tesbıhi ve’t-temcıd bi-hürmeti men vada‘a kademehû ‘alâ binâ’i’l-'arşi’l-mecıd ♦ 

Allâhümme’hfaz bünyâne beldetinâ hâzihı ve sâ’ir bilâdi’l-müslimıne mine’l-

inhidâmi bi’l-âfâti’s-semâviyyeti ve’l-arazıyyeti /9/ ve’c‘al dâra saltanati sultâni’l- 

müslimıne magmûreten bi-i‘mâri’n-nuşrati’r-Rahmâniyyeti /10/ ve’c‘al kalbehû 

milyânen bi’l-meserreti’s-sübhâniyyeti bi-hürmeti’l-âyâti’l-Kur’âniyyeti ♦

ve şalla’llâhü /11/ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihı ve şahbihı ecme‘în ve
/12/selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn ♦

/13/ VE KEZÂLİK BİR BİNÂ-İ ‘AZİM YENİDEN YAPILIP YÂHÜD 

TA‘MÎR OLUNUP HİTÂM BULDUKDA EĞER BİR /14/ DU‘Â İSTERLERSE 

OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKİDİR

/15/ el-Hamdü li’llâhi’llezî ce‘ale gurfete’l-kevni ma‘mûreten bi-kudretihî ♦
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ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü ‘ala seyyidinâ /16/ Muhammedin ce'ale’l-millete’l- 

İslâmiyyete malmüreten bi-himmetihı ve lalâ âlihı ve aşhâbihi’l-mulmirîne li-bünyâni 

/17/ sünnetihî ♦

Cenâb-ı âferînende-i kâşâne-i cihân ♦ te ‘âlâ ve tekaddese lan ifki ehli’l- 

harâbi’ llezîne hüm ehlü’t-tuğyâni ‘uluvven kebırâ hazretleri ♦ limâret-i eltâf-ı 

kibriyâsıyla kâşâne-i /19/vücüdumuzu ma'mür u âbâdân eyleye ve ebniye-i metâlibimizi 

dil-hâh-ı çâkerânelerimiz üzre /20/ âbâd buyurarak kalb-i nâ-şâdımızı şâdân eyleye ve 

a'dâ’ü hüsedâlarımızın ğurfe-i ‘adâvetlerini harâb-ender-harâb buyurup hâtırlarını

perîşân eyleye ve kaşr-ı [106] diyânetimizi mismâr-ı ihlâs ile temtîn buyurup tahrîb-i
/2/mihreb-i riyâdan nigeh-dâşte-i Yezdân eyleye ve işbu sâkin olduğumuz belde ve sâ’ir

bilâd-ı İslâmiyyenin buyüt u ebniye lerini inhidâm u ihrakdan ve kâffe-i âfât-ı 

semâviyye ve araziyyeden mahfüz u maşün eyleye /4/ ve ilmâr konende-i gurfe-i cihân ♦ 

es-sultânü’l-ğâzî ‘Abdülhamîd Hân efendimiz hazretlerinin /5/ mübârek kalb-i şerîf-i 

şâhânelerin kâşâne-i larş-ı allâ kaldıkça mesrür ve memnün eyleye ♦

/6/ ve şalla’llâhü lalâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihı ve şahbihî ecme'ın ve
/7/selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/8/ BİR SEFİNE YENİCE YAPILIP DERYÂYA İNDİKDE EĞER BİR DU‘Â 

İSTERLERSE OKUNACAK DU‘Â-İ /9/(ARABlDİR

/10/ el-Hamdü li’llâhi’llezî ce'ale’s-sefâ’ine câriyeten bi-kudretihî ♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü lalâ seyyidinâ Muhammedin /u /râkibi sefîneti’l-hakkı 

bi-litratihı ve lalâ âlihı ve aşhâbihi’l-münteşırlne fi’l-berri ve’l-bahri bi-nuşratihî ♦

/12/ Allâhümme’clalnâ sâbihîne fî bahri’l-îmâni ve’l-yakîn ve râkibıne fî sefîneti 

şerılat-i habıbike Muhammedini’l-emîn ve’ktübi’ş-şıhhate ve’s-selâmete ‘aleynâ ve

lalâ cemıli ‘ibâdike’ş-şâlihîne /14/ fi’l-berri ve’l-bahri fî külli vaktin ve hm ♦ 

Allâhümme’c'al hâzihi’s-sefînete ve sâ’ira sefâ’ini /15/ ‘ibâdike’l-muvahhidîne sâlimeten 

‘ani’l-harkı ve’l-ğarkı ve’l-helâk ve’clalhâ bi-himâyeti’l-Hızır /16/ ve’l-İlyâs ve’l-emlâki 

bi-hürmeti men kulte fî şânihî levlâke levlâke lemâ halaktü’l-eflâke225 ♦

225 Sen olmasaydın felekleri (kâinâtı) yaratmazdım.”
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Allahümme’c‘al sefinete şevketi sultani’l-gazı ‘Abdülhamîd Hân fi bahri’s- 

/18/saltanati câriyeten ve’c‘al heybetehü  ve heybete ‘asakirihî  fi kulübiT-/19/a‘da’i sâriyeten 

♦

/ 17/

ve şalla’llahü te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin /20/ ve alihı ve sahbihı
/2 i/

ecme‘în ve selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemTn ♦

[107] VE KEZÂLİK BİR SEFİNE YENİCE YAPILIP DERYÂYA 

İNDİRİLDİKDE EĞER BİR DU‘Â İSTERLERSE /2/OKUNACAK DU‘Â-İ

TÜRKlDİR

/3/ el-Hamdü liTlahiTlezî celale cerye’s-sefıneti min mu‘cizatı nebiyyihı Nühin 

‘aleyhi’s-selam ♦

ve’ş-Şalatü /4/ ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin ellezî hüve menba'u’l- 

fütühi ve’l-mü’eddı limen rakibe sefînetehü ila dari’s-/5/selam ve ‘ala alihı ve aşhabihi’r- 

rakibıne fı sefîneti Muhammedin ‘aleyhi’ş-şalatü ve’s-selam ♦

/6/ Cenab-ı Hüda-yı aferınende-i zemin ü derya ♦ te ‘ala ve tekaddese ‘ani’t-
/7/temekküni fi’s-sera ve ve’s-süreyya hazretleri sefıne-i a‘mal ve bad-ban-ı inikadımızı 

girdab-ı ifsad-ı şeytan ve bad-ı muhalif-i nefs-i pür-hızlandan mahfüzatün bi-hıfzı’r-

Rahman eyleye ve her birerlerimizi /9/ sebbah-ı bahr-i iman eyleye ve cümlemizi 

‘umman-ı gumüm u humümdan sahil-i selamete /10/îşal ve ol vecihle mahzün 

gönüllerimizi mesrür u şadan eyleye vela siyyema /11/ işbu hıtam-resıd olup ♦ 

tevekkülen ‘ala’llahi te ‘ala rü-yi deryaya isale olunan sefıne-i cedıde-i mübarekeyi ♦

ve nüyessiruküm fi’l-berri ve’l-bahri ayet-i kerimesiyle tebşır-bahşa olan Hazreti-i

Hüda-yı nigeh-ban ♦ iltika-yı şerden ve bad-ı muhalif-i sarsardan ve kaffe-i afat-ı /14/ 

semaviyye ve bahriyye ve sahiliyyeden maşün u mahfuz eyleye ve da’ima menafi-'i 

cery-i /15/ seferden pür-huzüz eyleye ve derünunda da’ima meşalih-i fülkiyyeye 

mukayyed bulunan hademe/16/lerine şıhhat ü ‘afiyet ve kezalik ya bera-yı cenk ü cihad

ve ya bera-yı rıbh u ticaret-rakib olanlara nuşret ü menfa‘at ü selametler ihsanıyla ♦
/18/

cenab-ı Mevla her birerlerini mesrür u mahfüz eyleye ve ba huşüş ol keşti suvar-ı 226

226 bk. 156. dipnot.
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derya-yı saltanat-ı ‘uzma ve dürr-i yekta-yı /19/ şadef-i hilafet-i kübra ♦ padişah-ı berr ü 

bahr-i zaman ♦ es-sultanü’l-ğazı ‘Abdülhamıd Han /20/ efendimiz hazretlerini sahil-sera- 

yı ladl ü ‘afiyette kam-ran eyleye ve evlad-ı kiramını etval-i ‘ömr-i ‘azız ile

mu‘ammerîn ve ‘asakir-i kişver-küşaların berren ve bahran [108] manşürîn ve
/2/muzafferin ve a‘da-i bed-hah-ı saltanat-ı seniyyelerin makhürîn ve müdemmenn 

eyleye ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme‘ın ve
/3/selamün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-'alemîn ♦

/4/ BİR CENÂZE MUŞALLÂ TAŞINA KONDUKDA OKUNACAK DU‘Â-İ

‘ARABlDİR

/5/ el-Hamdü li’llahi’llezı haleka’l-mevte ve’l-hayate li-yeblüvena eyyüna 

ahsenü ‘amelan ♦

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü /6/ ‘ala seyyidina Muhammedin ma veccehe mine’l- 

hayati ile’l-memati li’d-dünya emelan ve ‘ala alihı ve aşhabihi’ş-/7/şabinne mine’l-hayati 

ile’l-memati ‘ale’l-bela’ ♦

. /8/
İlahı inne ‘abdeke haza kaza nahbehü mine’l- hayati bi-kaderik fe teveccehe 

ileyke bi-emrike fe nahnü ‘ibadüke’l-muntazirüne ile’nkıza’i ecaline’/9/ctema‘na fı 

haze’l-makami’llezî fıhi terana ♦ li-nercüka’llahümme en tüsehhile ‘aleyhi su’ale’l- 

/10/münkerayn ve tec‘ale fı kabrihı manzaraten ile’l-cenneti’lletı ü‘iddet li’l- 

mü’minıni’ş-şakaleyn ve ente /11/ semı‘u’d-du‘a’i fe ekbel duıa’ena kema ve‘adtena bi- 

hürmeti habıbike’l-Muştafa ve evşıli’llahümme hayran min hurücihı mine’d-dünya

ila ravzati şefı'ina Muhammedin şalla’llahü te ‘ala ‘aleyhi ve sellem me‘a’ş-şalati

ve’s-selam ‘aleyhi ve ‘ala alihı minna iz hüve ve sebıletüna ileyke ve müşeffe‘un /14/ 

merzıyyun ledeyke ♦

ve şalla’llahü ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihı ve şahbihı ecme‘ın ve 

selamün ‘ale’l-/15mürselln ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-‘alemın ♦

/16/ VE KEZÂLİK BİR CENÂZE MUŞALLÂ TAŞINA KONDUKDA 

OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKlDİR
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/17/ el-Hamdü li’llâhi’llezî ce‘alenâ fi’l-hayâti ilâ ecelin ma‘lüm ♦

/18/ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü lalâ seyyidinâ Muhammedin huyyira beyne’l-hayâti

ve’l-memâti ‘inde mecî’eti ecelin ma‘lüm ve ‘alâ âlihî ve aşhâbihi’l-mücîbüne /19/ li- 

da‘veti’r-Rabbi ‘inde tamâmi ecelin ma‘lüm ♦

Cenâb-ı âfennende-i merk ü zindegânî ♦ te ‘âlâ /20/ ve tekaddese ‘ani’l-ifki’z-
/2i/

zulmânî hazretleri işbu fermân-ı irci‘îye icâbet-birle ♦ murğ-ı cânını kafeş-i

cesedinden itâre-i sü-yi cinân eyleyen kulunun lisânını ♦ ‘inde su’âli’[109]l-münkerayn 

talikan ve zelikan Rabbiya’llâh ve nebiyyü Muhammed cevâb-ı bâ-sevâbını güyân 

eyleye ve kabrini bük‘aten min büka‘i’l-cinân eyleye ve ziyâret-gâh-ı melâ’ike-i 

âsumân eyleye ve tecelli-gâh-ı Hazret-i Rahmân eyleye ve ol rahmetinin bir katresini

gâlibetün ‘ale’l-bihâr olan Hazret-i Melik-i Gaffar /4/ rahmet ü mağfiretine nâ’iliyyetle 

kendisini şâdân eyleye ve yevme yüb(asü men fi’l-kubür227 /5/ sırrı zuhür eyledikde 

râkiben ‘ale’l-Burâk aşhâb-ı yemîn zümresinde ol iki cihân /6/ serverinin livâ’ü’l-hamdi 

tahtında haşr eyleyip duhül-i evvelin ile dâhil-i dâri’l-cinân eyleye ♦

ve şalla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve şahbihî ecme'în ve
/8/selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-'âlemîn ♦

/9/ CENÂZE RÜHU İÇİN ÇEKİLEN TEVHİD-İ ŞERİFDEN SONRA 

OKUNACAK DU‘Â-İ ‘ARABİDİR

/10/ el-Hamdü li’llâhi’llezî nevvera kubüra’l-mü’minîne bi-nüri’t-tevhîdi’ş-şerrf

♦

ve’ş-Şalâtü ve’s-selâmü /11/ ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ezâkanâ halâvete’t-
/12/tevhîdi’ş-şerrf ve ‘alâ âlihî ve aşhâbihi’s-sâbıkîne fî meydâni’t-tevhîdi’ş-şerrf ♦

/13/Allâhümme kemâ fetahte efvâhenâ bi-miftâhi’t-tevhîdi’ş-şenfi fi’l-hayât ♦

ıkfil meşâri‘a ezkâninâ bi-kıfli’t-tevhîdi’ş-şerrfi ‘inde’l-memât ♦ bi-hürmeti /14/ men 

be‘astehü li-da‘veti’t-tevhîdi ile’l-kâ’inât ve eyyedtehü bi-inzâli’l-âyâti ve izhâri’l- 

/15/mu‘cizât ♦ Allâhümme’c‘al eksera kelâminâ lâ ilâhe illa’llâh ve ehric ‘an kulübinâ 227

227 Kur’ân, Hac suresi 22/7 “Şüphesiz Allah kabirlerdeki kimseleri diriltecektir.”
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hubbe /16/ masiva’llah ve neccina min şerri ‘adüvvi’llah ve’c‘al cevabena ‘inde su’ali’l-
/17/münkerayni bi-la ilahe illa’llah ♦ bi-şıdkı risalet-i habıbike Muhammedin rasüli’llah

♦ ilahı nahnü ‘ibadüke’l- mü’minüne’l-muvahhidüne’ctema'na fi haze’l-mecme‘i’ş- 

şerıfi ♦ li-nercüke’llahümme bi-cahi habıbike /19/ Muhammedin şalla’llahü te ‘ala 

‘aleyhi ve sellem ve cemî'i’l-enbiya’i ve’l-mürselın ve ali rasülike ve aşhabihî /20/ ve 

cemî‘i eşrafı ümmetihı en tünevvira bi-nüri haze’t-tevhîdi’ş-şerîfi kabre men enkaynahü 

bi-emrike fî ezlemi’l-mekan ve en tec‘alehü li-reddi cevabi’s-sa’ilıne talaki’l-lisan ve

en ta‘füve [110] ‘anhü ve ‘an kaffeti’l-mü’minıne ve’l-mü’minati ma yekünü sebeben li-
/2/duhüli’n-nıran ve’l-bu‘di ‘an cenabike’r-Rahmani bi-hürmeti kavlina la ilahe illa’llah

/3/Muhammedün rasülu’llah me‘a’l-kuşüri ve’s-sehvi ve’n-nisyan ♦ Allahümme’nsur

sultane’l-müslimîne ve e‘in evladehü ve eyyid /4/ ‘asakirahü ve demmir a‘da’ehü fî külli 

vaktin ve hîn ♦

ve şalla’llahü te ‘ala ‘ala seyyidina /5/ Muhammedin ve alihî ve şahbihî ecme'în 

ve selamün ‘ale’l-mürselın ve’l-hamdü li’llahi /6/ Rabbi’l-ıalemîn ♦

/7/ VE KEZÂLİK CENÂZE RÜHU İÇİN TEVHlDDEN SONRA 

OKUNACAK DU‘Â-İ TÜRKlDİR

/8/ el-Hamdü li’llahi’llezî ce‘ale’t-tevhîde’ş-şerrfe keffareten li’z-zünüb ♦

ve’ş-Salatü ve’s-selamü /9/ ‘ala seyyidina Muhammedin be‘aşehu’llahü te ‘ala 

bi’t-tevhîdi’ş-şerrfi li-setri’l-‘uyüb ve ‘ala alihî /10/ ve aşhabihi’llezîne ezheru’t- 

tevhîde’ş-şerîfe’l-mahfiyye fi’l-kulüb ♦

Cenab-ı Hüda-yı /11/ aferınende-i hayat ü memat ♦ li-yeblüvena eyyüna
/12/ahsenü’ş-şıfat ♦ te ‘ala ve tekaddese ‘an hudüsi’z-zat hazretleri hayat-ı tevhîd-i

ilahiyyesiyle kulüb-i meyyitelerimizi ihya eyleye ♦ rif‘at-i şan-ı la ilahe illa’llah ile

derecat-ı dünyeviyye ve uhreviyyelerimizi i‘la /14/ eyleye ♦ her bir a‘za ve eczalarımız 

üzre kilk-i hidayet-i sübhaniyyesiyle kelime-i tevhîd-i /15/ şerifi imla eyleye ♦

fe ‘ale’l-ihtişaş ol fatih-i ebvab-ı la ilahe illa’llah ♦ Hazret-i /16/ Muhammed 

rasülu’llah ♦ ‘aleyhi ve ‘ala ihvanihi’l-enbiya ve alihî ve aşhabihi’l-aşfiya ♦ şalavatü’l-
/17/

Meliki’l-ilah efendimiz hazretlerinin rüh-i risalet-fütüh-i Muhammediyyelerini ♦
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evvelü menzilin min menazili’l- ahireti ve ahiru menzilin min menazili’d-dünya olup

♦ ehl-i tevhîd için bir beyt-i cilve-gah olan /19/ türab-ı siyah altına defn olunduğumuz 

günde ♦ biz bı-çare ümmetlerinden cenab-ı Allah celle şanühü /20/ ve ‘amme ihsanühü 

haber-dar eyleye ve ba- huşüş bi-emri’llahi’l-muhyi ve’l-mümît şerbet-i mevti nüş

edip ♦ hicabün beyne’l-Mevla ve ‘abdihı olan hayat-ı mecaziyye-i dünyeviyyesini izale

[111] eylediğinden beynehü ve beyna’llahi ve rahmetühü evse‘u min masiva’llah
/2/diyerek ♦ kabrine defn edip rica-yı mağfüriyyeti için ♦ işbu yetmiş bin kelime-i

tevhîd ile sübha-keş olduğumuz mesela merhüm Ahmed Ağa kulunun kabrini Hazret-i 

Mevla-yı Gaffar ravzatün min rıyazi’l- /4/ cinan eyleye ♦ hufratün min hufira’n-nîrân 

olmakdan mahfuz bi-hıfzi’s-sübhan eyleye ♦ /5/men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma 

dînüke diye su’al olundukda ♦ rabbiya’llah celle şanühü ve nebiyyî /6/ Muhammedün 

‘aleyhi’s-selâm ve dînî dînü’l-Islâmi’llezî hüve hayrü’l-edyan diyerek cevap vermeyi

cenab-ı Rahman kendisini muvaffak ve taliku’l-lisan eyleye ♦

Ba‘de-za cenab-ı mennan padişah-ı dîn-i Islamı her anda şadi-i tevhîd-i şenf

ile mesrür ve evlad u enşarını /9/ nuşret-i tevhîd-i şerîf ile manşür ve milk-i ekalimini 

‘imaret-i tevhîd-i şenf ile /10/ ma‘mür ve düşmen-i bed-hahını seyf-i tevhîd-i şenf ile 

makhür eyleye ♦

ve şalla’llahü /11/ te ‘ala ‘ala seyyidina Muhammedin ve alihî ve şahbihî
/12/

ecme‘în ve selamün ‘ale’l- mürselın ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-1 alemin ♦

/13/ TEMMET TAMÂM

/14/ Aşıl mü’ellif el-Hac Muhammed Fevzi Efendi’nin hitam-i te’lıfe söylediği

tarihdir:

/ 18/

/15/ Ola Mevla-yı kerem-bahşime peyveste sipas 

/16/ Ki anın lutfu ile oldu kelam işte tamam

/17/ Sırr-ı Kur’an ile peyğamberinin hürmetine

/18/ Umarım ki bu kitabı kıla meşhür u be-nam
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/19/ Kim pezırefte tutarsa bu kitabı candan 

/20/ Bağ-ı ladn içre revan ide reftar u hıram

/2 i/
Her makama göre tertîb olunan ed'iyeler 

[112] Okuna ‘aşk ile budur bana aksa-yı meram

/2/ Çünki ümıd ederim ki feth îde bab-ı hayrı

/3/ Okunan fatihalar hürmetine Rabb-i enam

/4/ itme tatvîl-i sühan Fevzi hezaran hamd et 

/5/ Hem ola hatm-i kelamında salat ile selam

/6/ Cevher-i tarihidir sahib-i insaf oluna

/7/ Oku bak nadiredir mevhibemiz buldu hitam

/8/ MAHRÜSE-İ EDİRNE’NİN ECELL -İ ‘ULEMÂ VE FUKAHÂSINDAN 

OLUP VE DÂRÜ’L-HİLÂFE MÜDERRİSLERİNDEN el-HÂC /9/ ŞERİF el-FITRi 

EFENDİ’NİN TAKRİZ-İ ŞERİF-İ BELÂGAT-REDİFLERİDİR

/10/ HÜVE HASBİ

/11/ el-Hamdü li’llahi’llezl emerena bi’d-duıa’i fı külli anin fe kale fi kitabihi’l- 

‘azl zi ücıbü da(vete’d-da(i /12/ iza de(an.228̂

ve’ş-Şalatü ve’s-selamü ‘ala seyyidina Muhammedin eddaıî ümmetehü ila
/13/dari’l-cinan ve ‘ala alihı ve ashabihı üli’l-fazlı ve’l-ihsan ♦

228 Kur’ân, Bakara sûresi’nden iktibas yapılmıştır, 2/186 “Ey Muhammedi Kullarım sana beni sorarlarsa 
bilsinler ki; Ben şüphesiz onlara yakınım. Bana duâ duâ ettiği vakit kulumun duâsını kabûl ederim. Artık 
onlarda dâvetimi kabûl edip bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar.”
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ve baldü fe haza te’lîfün cemîlün ve eserün cezılün /14/müştemilün bi-envali’d- 

dula’ ♦ lehü’t-tertîbü’l-hasenü ve’l-beha’ ve eykantü enne câmi'ahü mine’l-/15/üdeba’ ♦ 

cezahu’llahü fi’d-dareyn hayra’l-ceza’i ve’l-mercüvvü mine’l-ihvan ♦ en yenzurü ileyhi 

/16/ bi’l-insafi ve’l-ihsan ve yekülü bi-enne haze’l-edîbe min ehl’l-(ilmi ve’l-lirfan /17/ 

ve’l-hamdü li’llahi evvelen ve ahiran ve şalla’llahü te ‘âlâ lalâ seyyidina Muhammedin 

ve alihî ve şahbihî ve selleme teslımen kesıran ♦

nemekahü’l-fakîru ila eltafi Rabbihi’l-Kadîr el-Hac Muhammed Şerîf /19/ el- 

Fıtriyyü’l-'arıf bi-hocazade lan müderrisi dari’l-hilafeti /20/ ve’n-na’ibü bi-Edirneti’l- 

Mahmiyyeti ğufiralehüma ♦

/21/1 temmet
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SONUÇ

Dulâ; insanoğlu yaratıldığından beri, insanla birlikte vâr olan, insanın kendisini 

vâr edene doğru bir yönelişidir.

Dulâ, ya da en genel anlamı ile “isteme” her insanda bulunan inkâr edilemez 

bir durumdur. Yapılan araştırmalar du'ânın insanlar üzerinde bio-psiko-sosyal açıdan 

çok önemli etkileri olduğunu ispatlamıştır.

İslâm Dîni’nde ise dulâ; “Allâh için yapılan bir ibâdet ve kulluğun özü” olarak 

bildirilmiş, “Allah ile kulun dulâ ânında birbirine yakınlaştığı ve mutlaka isteyene, 

istediğinin verileceği” ifade edilmiştir.

Dinlerin ve kulluğun gereklerinden biri olan “dulâ etme” durumu psikolojik 

olarak insanda bir rahatlama meydana getirdiği için her zaman ve zeminde muhtelif 

şekillerde tezâhür etmiş, İslâmî literatürde ise geniş bir yer tutmuştur.

Müslümanlar öncelikle âyet ve hadislerdeki du'âları okumakla berâber hem 

sözlü hem de yazılı olarak birçok yeni dulâ metni de oluşturmuşlardır. Umûmî ya da 

husûsî olarak hazırlanan bu dulâ metinlerinde özellikle Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnette yer 

alan “nerede, ne zaman ve nasıl dulâ edileceği” ile ilgili tavsiyeler göz önünde 

bulundurulmuş, hangi dilde olursa olsun hem kulağa hoş gelmesi hem de kolay 

ezberlenmesi için seci’li olmasına önem verilmiştir. Bu du'âlar içinde mübârek gün ve 

geceler için tertîb edilen du'âlar öncelik teşkîl etmiştir. Bununla birlikte bir müslümanın 

doğumundan ölümüne kadar geçen süre içersinde yaşadığı her şey dulâ ile başlayıp, 

dulâ ile bitirilmiştir. Özellikle Osmanlı toplumunda doğum-ölüm, sünnet ve nikâh 

merâsimleri, bir çocuğun eğitim-öğretime başlaması, tamamlaması ve buna benzer daha
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bir çok olay için özel du'âlar yapılmış ve yazılmıştır. Bazen halkın soruları 

doğrultusunda, hangi istek için hangi du'âlar okunacağına, hangi tesbihât ya da esmânın 

okunması gerektiğine de yer verilmiştir. İlk örnekleri küçük çaplı yazma risâleler, 

cönklerde yer alan du'âlar ve mecmuâlar olmakla birlikte matbanın yaygınlaşmasından 

sonra bu du'âların büyük çoğunluğu halktan gelen talep üzerine bastırılmıştır. Bu 

metinlere, nerede ve ne zaman okunacaklarına göre farklı isimler verilmiştir. Dulâ 

Mecmuası, Dulâ Risâlesi, hizb, evrâd, ezkâr gibi.

Tezimizin konusu olan; Mehmed Fevzi Efendi’nin Mevhibetü’l-Vehhâb isimli 

dulâ risâlesi, her yer ve zaman için okunabilecek Arapça, Farsça ve Türkçe du'âları 

ihtivâ eden mensur bir dulâ mecmuâsıdır. İçinde sadece özel zamanlar için değil, 

günlük, belki de sıradan kabûl edilebilecek birçok olay için bile yazılmış du'âlar 

görülmektedir. Hatim, mevlid, cenâze, nikâh, doğum, sünnet, hacı uğurlama ve 

karşılama, sakal bırakma du'âları, yağmur du'âsı, binâların tamiri ve yeniden açılışında, 

bir yere vâli geldiğinde, bir çocuk okula başlarken, okulu bitirdiği zaman okunacak 

du'âlar v.s.

Bir de bu risâlede, ta'bîrât ve tasliyâtlara ve bazı özel derslerin (Buhârî-i Şerîf, 

Mesnevî gibi.) başlangıcında ve sonunda okunabilecek du'âlara yer verildiği 

görülmektedir. Eser, bu anlamda çok sayıda benzeri olmadığından ayrı bir değer 

taşımaktadır.

Du'âlar İslâmî gelenekte âdet olduğu üzre hamdele ve salvele ile başlamakta, 

hangi olay için dulâ ediliyorsa o konu ile ilgili âyet ve hadislere yer verilmekte, son 

kısımda zamanın yöneticisine, onun askerlerine, bütün inananlara hayr ve selâmet 

dileyerek bitirilmektedir. Dulâların önce Arapçaları sonra Türkçeleri verilmiştir.

Metinde Türkçe-Arapça-Farsça kelime ve terkiplerden oluşan mükemmel bir 

seci’ göze çarpmaktadır. Aynı zamanda bir Divân sahibi olan şair Fevzi Efendi’nin; bu 

konudaki kudreti dulâ metinlerine de yansımıştır. Tamamı mensur olan bu risâlede - 

müellifimizin şâirliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz- azda olsa beyitlere 

rastlanmaktadır.
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Biz bu çalışmamızda insanda tabii olarak var olan bir “hâl”in kelimelerle ifade 

edilmiş şekli olan “yazılı dulâ metinleri”ni incelemeye çalıştık. Bu bağlamda esas 

aldığımız risâle olanMevhibetü’l-Vehhâb'n muhtevâ ve dil bakımından çok zengin bir 

eser olduğunu ve kütüphanelerimizde buna benzer incelenmeye değer birçok eser 

bulunduğunu tesbit ettik.

Araştırmamız Türk-İslâm Edebiyatı sahasında henüz çalışılmamış olan “dulâ 

risâlelerinin incelenmesi” konusunda ilk adım olarak, bu alanda bir boşluğu doldurmaya 

çalışmıştır. Fakat bu ‘söylenilecekler bunlardan ibârettir' anlamına gelmemektedir. 

Yapabildiklerimiz hayr du'â’ya, eksiklerimiz ise telâfiye muhtaçtır.
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________. F ihristü ’l-âsâr.

_______. G arîsetü’t-tûbâ şerhi K asîde-i (U lyâ. İstanbul: 1292.

_______. H akîkatü’l-H ürriyye.

_______. H asîdetü’n-N ebeviyye fî şerh i’l-K asîdeti’l-M edeniyye. İstanbul: 1307.

_______. H avâssü’n-nâfEa fî tefsîri sûreti’l-V âkı(a.

_______. H azînetü’l-H utebâ. İstanbul: 1303.

_______. H ediyye-i Fevzî.

_______ . H ülâsatü’l-m îzân.

_______. İcm âlü’-kelâm  fî m evlid i’n-N ebî ‘a leyh i’s-selâm . İstanbul: 1310.

_______. İsbâtü’l-M uhassenât. İstanbul: 1314.

_______ . Iyânü’l-m esâlik  fî beyâni’l-m enâsik.

Ergun, S. Nüzhet. Türk Mûsikîsi Antolojisi. İstanbul: 1943.
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. Kasîde-i Medeniyye. İstanbul:1307.

. Kasîde-i (ülyâ.

. Kenzü’l-Ferâid. İstanbul: 1305.

. Kevâkib-i şi(r u inşâ. İstanbul: 1287.

. Kudsiyyü’s-sirâc fî nazmi’l-Mi(râc.

. Kudsiyyü’l-ferâh fî tefsîri sûre-i Elem neşrah.

. Kudsiyyü’l-irfân fî tefsîri sûreti’n-Necm mine’l-Kur’ân. İstanbul: 1304.

. Kudsiyyetü’l-ahbâr fî Mevlîd-i Ahmedi’l-Muhtâr.

. Kudsü’l-Mesnevî.

. Lem(u’l-Fevâid.

. Mevhibetü’l-vehhâb fî tâ(bîrâti’l-elkab ve münâcât-ı Rabbi’l-erbâb.
İstanbul: 1325.

. Mesîru’l-halâs fî tefsîri sûreti’l-İhlâs. İstanbul: 1309.

. Miftâhü’l-Merâm. İstanbul: 1305.

. Miftâhü’n-Necât. İstanbul: 1284.

. Mihekkü’z-Zeheb.

. Müntehâbât-ı Divân-ı Fevzî.

. Nesâyihü’l-Fevziyye fî ed(ıyeti medhi’s-seniyye.

. Nihâyetü’l-iktidâr li-evliyâi’l-kibâr.
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. Rûhu’s-Salât. İstanbul: 1302.

. Tefrîcü’l-kalak fî tefsîri sûreti’l-Felâk. İstanbul: 1284.

. Tesliyetü’l-Mahsudîn.

. Tesyîrü’l-fülk fî tefsîri sûreti’l-Mülk. İstanbul: 1307.

. Temessükü’l-ezyâl min sâdâti’r-ricâl.

. Kasîde-i Kudsiyye. İstanbul: 1307.
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_______ . T evessülâtü’l-fevziyye f i, n -nu<ûti’n-N ebeviyye. İstanbul: 1303.

_______ . T ezkir-i diyânet ve tenkîr-i hıyânet. Halep: 1295.

_______ . Ü n sü’l-M a(nevî. İstanbul: 1303.

_______ . Ü ssü’l-İntizâm .

_______ . V esîle-i Saâdet.

_______ . Z ü bdetü ’l-âsâr ve um detü’l-efkâr.
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■■■̂> ^  İ

W ö g &  = & t^ |^ J B S a İ

J*>j- 1

iisgp&iŞ&& sm&  i ^ f

£Ğj2̂%çğ? Jr>> S

İ*>-
â \ Ü O ; \ j ^

1

« S 3 f c S © 3 g g  a Ş Î S  - P i ü l

• â ' Ş i ^ v J ^ g ' f l f  « K % J % 3  ü |

j= £ 4 J * >

5î.̂ -

206



""...... ......*................. .... '. .....III ---- ------£.■■•■■■..--i-- ----- i~-i_* - r  . ................. ...  Ij

■**e y

ğ&(
J z k i;  'Ğ îJ & p tM . * * & « & * £

** *'

\ i ..*'•**.
5?

y i  ^ j y ^ t

&

4 p ^  m »

;$S&İ |j*&

i t î c j ^ p ^ î

^ :> j J f ^ * t
H*r^--r ^  &£■*-*?■/'■ ^ *. ^ ■ î >>■ -r-a --»: * % 4 :: rf^ 6 r\

' ^ ı v r ^  >>

207



%Ş>
| j > * ^  -'f J*>., . 0̂li :* ■■̂: % K >f̂ >>r >■İr% AU .*_w;îa- ■%' ̂

' İ ^ ı  Ot» £q&3&

;*>

: ;

»* ~ :  \ ^ £ i < t <*i - . ~ -  * * * .  #  ; t  *: -
. .. ••• • -r* ** l *

208



" ^ İ g î  j p

3 $ »  J â ^ ö p

■* W t|P r

__________  3 4 6  ı $ i < S l M i $ '

i* M & ı f â j & t ö s  i 0 t m »

& 3 0 & £ i '

3 *

'■ M İ 4 % f f ) Ş f f î  p M  i 4 P » '

Y> j ^ ^ ı v
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